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١ J אאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٦٠ 

٢ JאאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٦١ 

٣ JאאאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٦٢ 

٣ J١ JאאאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٦٢ 

٣ J٢ JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٦٢ 
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אאאא 
  

Wאא 

  

אא 

 

يشوبه في نفس الوقت ما يزال المرأة إن واقع  إال ،يعد انجازاً متقدماًالسيداو أن توقيع مملكة البحرين على اتفاقية برغم 

صدار قانون  زال إ، فما بعيدة عن التنفيذ الفعلياقيةفاالتلواقع سيجد أن هناك العديد من بنود لهذا االنواقص، والراصد بعض 

 لدى بعض عد المطالبة به، حيث توالثقافية والسياسيةاالجتماعية اإلشكاليات العديد من عادل لألحوال الشخصية تتجاذبه 

، أما ألبنائهاقانون الجنسية وحق المرأة في منح جنسيتها بالنسبة ل، وكذا الحال  واألعراف عن الديناخروجالتيارات الدينية 

زالت نسب ، فما واالقتصادية ومواقع صنع القرارمنها السياسية لعامة في جوانب الحياة اة المرأة ق مشاركفيما يتعلق بح

؛ خطوات جادة وفعلية من قبل الجانب الرسمياتخاذ مما يستوجب ،  معدومةاألحيان وفي بعض ، بلتدنيةالمشاركة فيها م

  .لتمييزوتيرة التغيير نحو تحقيق مبدأ المساواة وعدم ابسراع لإل

 وذلك وفق التعبير ما يضمن تنفيذها في حدود أحكام ،والتي تمثل جوهر االتفاقية) ٢(تحفظت البحرين على المادة  لقد 

 مما ساهم في إفقاد ،المتعلقة باألحوال الشخصية) ١٦(المتعلقة بالجنسية والمادة ) ٢( فقرة ٩والمادة ، الشريعة اإلسالمية

االتفاقية، والبنود المتحفظ عليها جوهر يمس بعض بنود االتفاقية إن هذا التحفظ على ساسي، االتفاقية روحها وجوهرها األ

  : هي

  )تجسيد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الدساتير الوطنية  والتشريعات ( ٢المادة  -

   حق المرأة في منح جنسيتها ألبنائها وزوجها)٢( فقرة ٩المادة  -

 .حرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم  وبالقانون المتصل بحركة األشخاصتعلقة والم )٤( فقرة ١٥المادة  -

 .القضاء على التمييز ضد المرأة في األمور المتعلقة بالزواج والعالقات األسرية) ١٦(المادة  -

  المتعلقة بالتحكيم في حالة خرق الدولة لالتفاقية)  ٢٩(المادة  -

 جاء ليعزز الثقة لدى المنظمات النسائية غير على االتفاقيةتصديق ال أنال أعاله، إمن التحفظات الواردة على الرغم 

، السيما وأن ما تضمنه التقرير الرسمي لم يقارن متاحن ال واالستفادة م،التحفظاتذه هرفع الحكومية بمواصلة المطالبة ب
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على أوضاع المرأة بعد مرور أكثر   ذلك ثيرأ ومدى ت ،اتفاقية السيداوإلى  بين وضع المرأة في البحرين قبل وبعد االنضمام

  :تية ، وتحديداً في الجوانب اآللالتفاقية من االنضماممن خمس سنوات 

 غياب قانون األحوال الشخصية -

 قانون الجنسية -

 قانون مباشرة الحقوق السياسية -

 قانون العقوبات -

 

١ JאאאFאW١٦אאאE 

بإصدار قانون لألحوال  ١٩٨٢ منذ عام  والمنظمات األهلية ذات العالقة وى الرغم من مطالبة المنظمات النسائيةعل

حتى اآلن، فغياب هذا القانون الذي ينظم  القانون إصداره لم يتم نّأبه، إال لمطالبة لمن خالل تشكيل لجنة الشخصية، وذلك 

، حمي المرأة ويضمن لها المساواة وعدم التمييز في الحقوقوي ،لوالية والقوامةقوانين الزواج والطالق والحضانة واإلرث وا

من المراجع والتأويالت التي يعتمدها قضاة   للشريعة اإلسالمية وفقا،القضاء البحرينياجتهاد  ا أمامد فراغا تشريعيولّ

 بسبب ؛العديد من اإلشكاليات القانونيةفي ، األمر الذي يتسبب  للفصل في أحوال األسرة–  السني والجعفري–المذهبين 

غياب هذا القانون في البحرين يعد تمييزا صارخا ضد المرأة البحرينية إن .  القضاة المختلفة والمتضاربة أحياناًاجتهادات

  . قوقها اإلنسانية في العدل واألمان والطمأنينةبحوإجحافاً 

للمرأة الحرية في اختيار الزوج برضاها الحر والكامل تكفل مية التي الشريعة اإلسالأصول المحاكم وبالقدر الذي تطبق فيه 

في الحياة الزوجية، فضالً عن النزاعات التي تنشأ التي تنشأ المشاكل  الواقع العملي يشهد العديد من نفإ ،على سبيل المثال

 دون أن تحصل على حقها في ،اتوقة القضاء التي تستغرق سنورتدخل المرأة في دوامة المحاكم وأنما جراء الطالق حي

 وقد ، ونفقة األبناءولسنوات طويلة من التفاوض حول حقوق الحضانة  طويلبعد عناءفذلك يتم ن حصلت عليه إ و،الطالق

شتمل على  عادل ي هو اإلسراع في إصدار قانون،يهأنرتوالحل كما .  خصوصاً في حاالت الخلعتخرج في النهاية خاسرة

تحمل تربية األبناء و، كالحق في المماثلة للزوجوبناء على توافر الحقوق  ،للرجل في عقد الزواجحق المرأة المماثل 

  .  في حال االنفصالانهمبيالمسئولية المشتركة 
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٢ J אFאW٩אאאE 

، وذلك ة أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي من اتفاقية السيداو المتعلق بجنسي٩من المادة ) ٢(تحفظت البحرين على البند 

 يشترط أن يكون األب بحرينياً حتى يكتسب الطفل الجنسية البحرينية، ،١٩٦٣ألن قانون الجنسية البحريني الصادر في عام 

وجة من الممكن أن تكتسب الزبل على الرغم من أن نفس القانون يمنح الجنسية للطفل المولود من أب بحريني وأم أجنية، 

من المشكالت نتيجة لحرمان أبنائهن من عديد إن الكثير من األمهات البحرينيات يعانين ال. األجنبية الجنسية البحرينية

 أو يهجرها وهي ال هايطلقعندما  أو ،في الحاالت التي يتوفى فيها الزوج األجنبيخصوصاً  ، الجنسية البحرينيةاكتساب

   .تزال مقيمة في البحرين

اآلن تجاوز حتى تلم ف  البحرينية،أما بشان الجهود الرسمية المبذولة إلزالة مثل هذا التمييز الواقع على المرأة          

جنة المشتركة بين المجلس األعلى للمرأة والديوان الملكي ووزارة للإلى االمعالجات الفردية لبعض الحاالت التي ترفع 

في معالجة وبرغم من مساهمة اللجنة  ، لدراسة مثل هذه الحاالتي؛ملكر أمالتي شكلت بناء على هي اللجنة الداخلية، و

، وال يعالج التمييز الواقع على المرأة البحرينية في منح جنسيتها ألبنائهاإال أن ذلك ال يعالج  ،أعداد محدودة من الحاالت

   .المشكلة جذرياً إال بتعديل القانون

  

٣ JאאFאW٧אאאE 

باشرت المرأة منذ ولقد  ،حق الترشيح واالنتخابالبحرينية  قد كفل للمرأة ،٢٠٠٢ عام دستور مملكة البحرين الصادرن إ

  واالنتخابات البلدية والنيابية في،المشاركة في التصويت على ميثاق العمل الوطنيعبر ممارسة حقها السياسي بريخ اذلك الت

إال أنّها أخفقت في تجربتها لالنتخابات البلدية والتشريعية، ولم تفز غير امرأة واحدة بالتزكية في ، ٢٠٠٦ و٢٠٠٢ عامي

وعشر ، ٢٠٠٢في ) الشورى مجلس (فيما عينت الحكومة ست سيدات في الغرفة الثانية ، ٢٠٠٦االنتخابات التشريعية لعام 

 جملة إلى النتيجة المتدنية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية وترجع هذه . عضوا٤٠ من أجمالي ٢٠٠٦نساء في عام 

  :  يمكن تلخيصها باآلتيأسباب

 .الموروث االجتماعي والثقافي النمطي للمرأة -

  .متوازنة عددياًالريقة توزيع الدوائر االنتخابية غير ط -
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عدم ساهم في ظام القوائم، مما  نوانعداماقتصار قانون االنتخاب على نظام الصوت الواحد لكل دائرة انتخابية  -

ساعدت حداثة التجربة الديمقراطية في ظل نظام إذ وصول أو فوز أية امرأة خالل التجربتين السابقتين، 

 . الصوت الواحد لكل دائرة انتخابية بترجيح كفة الرجل للفوز

ن على نصوص وآليات تضمان نسبة  والنظام االنتخابي، بحيث يشتمالتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسيةيتطلب والحل 

  .محددة من مقاعد البرلمان للمرأة بغرض التمثيل السياسي والمشاركة في اتخاذ القرار

  

٤ J א 

يجرم التمييز ضد صريح  على نص ، وتعديالته الالحقة١٩٧٦لسنة ) ١٥(رسوم رقم مالصادر ب قانون العقوبات لم يشتمل

 البحرينية التي التزمت الرسمية، مما يستوجب على الجهة ون آخر يتطرق لهذا الجانبال يوجد أي قانكما المرأة، 

 ،ومن أهمهات تشريعاالتعديل صياغة العمل على على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ببالمصادقة 

مرأة االستناد عليها، واللجوء إليها في واضحة وصريحة ويمكن للالتمييز التي تجرم نصوص الكون تقانون العقوبات، بحيث 

  .حال التمييز ضدها على أساس الجنس

من ) ٣٥٣(المادة ، فان معالجة العنف الواقع على المرأة من خالل جرائم هتك العرض واالغتصاب          أما بالنسبة ل

 أو االغتصاب إذا عقد ،تك العرض بعقوبة على من ارتكب أية جرائم ه،على أنه ال يحكمتنص قانون العقوبات البحريني 

، نجاز العقدإثاره الجنائية بمجرد آ يوتتنه،  فإذا صدر عليه حكم نهائي يوقف تنفيذه،زواج صحيح بينه وبين المجني عليها

 ليكرر جريمته ؛بإمكان الجاني أن يلجا للعقد كي يفر من العقاب واإلفالت من العقوبة حتى لو لجأ إلى الطالق بعد ذلكو

ياب إي غ إلى اإلشارة كما تجدر ،تشديد العقوبة ومعالجة ثغرات القانونفي هذا الشأن لمطلوب ، واضحايا أخرياتعلى 

انتشار العنف الواقع على المرأة كظاهرة لى الرغم من األسرة، عمكافحة العنف ضد المرأة في إطار بنص تشريعي خاص 

  . يا من النساء الضحامحاولة قتلعديدة ومختلفة بلغت حد رصد حاالت و

  

Wאאא 
 

١ JאאאFאW٧E 
سواء في تولي الوظائف العامة وفقاً للشروط متساوون ن ي المواطنأنى ل ع،ب) ١٦(ة البحرين في مادته ك دستور مملينص

الدولة  المتضمنة اتخاذ اتفاقية السيداومن ) ب(رةفق) ٧(ص المادة ، كما أن الدولة قد صادقت على نالتي يقررها القانون
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، من خالل مع الرجللها على قدم المساواة ، وأن تكفل هذا الحق التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكافة 

في  العامة شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهامالسياسة، فضال عن لمشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه ا

  . جميع المستويات الحكومية

سفيرة  و*يين وزيرتينتعك ،مواقع قياديةبعض النساء إلى حققت تقدماً في وصول قد  البحرين كما تجدر اإلشارة إلى أن

، وتفتقر حاالت فردية محدودةإال أن ذلك التعيين يبقى ، الخ.. وعضوات مجلس شورى  سابقة ورئيسة جامعة،وقاضيات

ير األداء والكفاءة المتوافق عليها مع مؤسسات المجتمع وحسب المتعارف عليه دولياً، ما يعني الحاجة إلى توسعة إلى معاي

  م ـ تترجإستراتيجيةإلى خطط نطاق وصول النساء للمواقع القيادية باعتماد معايير متفق عليها دولياً ومجتمعياً، وهذا بحاجة 

. لشغل هذه المواقع القياديةشكلية تستند إلى نظام القرابة أو الوالء  إلى اجتهادات وفق برامج زمنية لتحقيق هذه الغاية، ال

عن الذي صدر )  تمكين المرأة (تقرير الفجوة الجندرية ورد في هو ما ، في التعيينا االختالل ولعل اقرب مثال على هذ

   ١٢٨ من بين ١١٥ المرتبة إلىملكة البحرين تراجع م، والذي يؤشر إلى ٢٠٠٧في )  دافوس (المنتدى االقتصادي العالمي 

التقرير فيه في الوقت الذي سجل  و.٢٠٠٦ بين الدول في العام ١٠٢ المرتبة إلىدولة شملها التقرير، فيما كانت قد وصلت 

جال قد سالتمكين االقتصادي والسياسي ي مؤشربمؤشري الصحة والتعليم، إال أن لفجوة الجندرية اردم عبر تقدما للبحرين 

 يبلغ ضعف اإلناثخريجي الجامعات من كبير من جود عدد تنعكس الفجوة الكبيرة بوحيث ، خطيراملحوظاً تراجعا 

 ينلن اإلناث أن مما يعني ،في مواقع العمل العليالإلناث في بعض القطاعات، نعدم وممحدود عدد بوجود مقارنة الذكور، 

  . بشكل عادللترقياالتعليم فعالً ولكنهن ال يحصلن على فرص 

  

٢ JאFאW٤E 

 تدابير خاصة األطرافال يعتبر اتخاذ الدول "من االتفاقية والتي تنص على ) ٤( مملكة البحرين لم تتحفظ على المادة نإ

العمل كما ويجب وقف " إلخ..مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدده هذه االتفاقية

إلى اإلسراع في تبادر ، إلى أن مملكة البحرين لم  التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققتأهدافبهذه التدابير عندما تكون 

 المستوى السياسي أو لى الكوتا عأ من خالل تطبيق مبدبما يتناسب ومتغيرات الظروف،  واقع عملي إلىترجمة هذا النص 

  . ض الدول العربية كالمغرب واألردنوهذا المبدأ نفذته بع، اإلداري

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أصبحت وزيرة واحدة هي وزيرة التنمية االجتماعية، بعد أن قدمت وزيرة الصحة استقالتها* 
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من خالل تحديد نسبة ، وذلك  بالسلطة التنفيذيةاإلداريعلى المستوى           كما يتطلب األمر تطبيق نفس آلية الكوتا 

تبرز ، وعليه تجاوز الفجوة الجندرية الحادثة والمرأة للمواقع القياديةإيصال  الحكومية في ةجهزن تلتزم بها األيستوجب أ

ت والخطط  النوع االجتماعي في السياسابإدماجتكافؤ الفرص بين الجنسين إلى تقليل هذا التباين من خالل ضمان الحاجة 

ولعله من المفيد أن تجري . ال بتخصيص جزء من الميزانية العامة لهذا الغرضإيتحقق هذا لن  و،والبرامج التنموية بالبالد

 أو ،زالت محظورة على النساءما التي اإلداريةالدراسات المسحية حول المناصب القيادية والوظيفية المعنية  الرسمية الجهة

 بنسب بهدف االرتقاءنشاء وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والمؤسسات إالعمل على ، ومن ثم ضئيلةنسبة التواجد بها 

  .مواقع لوظيفيةجميع المشاركة النساء في أعلى ل

 

٣ JאאאאFאW٥א١٠E 

 قائمة على تعزيز الصورة النمطية ،بمختلف مستوياتهاو مدارس البحرين العديد من المناهج الدراسية المطبقة فيمازالت 

كما  ومشاركتها في الشأن العام، الدور الرائد للمرأة في خدمة المجتمعإذ ال تبرز بالجدية والمستوى المطلوب أهمية  ،للمرأة

تتناسب  ي تتضمنها الكتب الدراسية للمرأة ال الت النمطية، الصورةنإ، وبشكل عام فةالنماذج النسائية المتميزتغفل عن إبراز 

إن وبالتالي ف ومستوى المتغيرات وبما تتطلبه برامج التنمية والتحديث، دورها الفعلي في المجتمع البحرينينة المرأة وومكا

فهوم ممن دعم يبما يتماشى وتحديثها  و،عادة النظر في محتوى المناهج والكتب الدراسيةإلى إالحاجة باتت ضرورية 

  .المساواة بين الجنسين

  

אאאאא  

 

بعد السبعة ، ٢٠٠٢في مارس ) السيداو (  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلىجاء انضمام البحرين 

 كأول تجمع نسائي ،جمعية نهضة فتاة البحرينتأسيس  في  متمثالً،١٩٥٥عام العمل النسائي في نشأة واألربعين عاما على 

المطالبة بحقوق المرأة والدفاع  ب،نشاطهافي البحرين ومنطقة الخليج والجزيرة العربية، وقد رسخت الحركة النسائية األهلية 

ا إيجابيا  أثر،ال التمييز ضد المرأةكافة أشك اتفاقية القضاء على إلىكان لمطالبتها المستمرة باالنضمام ، إذ عن قضاياها

ل خليفة ملك آفمع بداية المشروع اإلصالحي لجاللة الملك حمد بن عيسى . على االنضمام والتوقيع على بنود االتفاقية
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رشيح  السياسي في الت المرأة حقهاعطيتٌأ ، وتفعيل الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، وعودة الحياة النيابية،البحرينمملكة 

فع التقرير رمن خالله تم الذي  ،س أول كيان رسمي يعنى بالمرأة متمثال في المجلس األعلى للمرأة وتأس،واالنتخاب

  .   من االتفاقية١٨ا بأحكام المادة التزام، الرسمي األول والثاني لمملكة البحرين

  :  في عضويتها كل منل لجنة أهلية تضمي بين أيديكم فقد جاء نتاج تشكالذيوبالنسبة للتقرير 

  : البحريني النسائي باالتحاد أعضاءجمعيات 

 .جمعية نهضة فتاة البحرين -١

 .جمعية رعاية الطفل واألمومة -٢

 .جمعية أوال النسائية -٣

 .جمعية المرأة البحرينية -٤

 .جمعية البحرين النسائية -٥

 .جمعية فتاة الريف -٦

 جمعية الرفاع الثقافية الخيرية -٧

 .جمعية مدينة حمد النسائية -٨

 .الجمعية النسائية الدولية -٩

   :جهات أهلية أخرى

 . العام لعمال البحريناالتحاد - ١٠

 .اإلنسانالجمعية البحرينية لحقوق  - ١١

 .جمعية األطباء البحرينية - ١٢

 .الجتماعين البحرينيةجمعية ا - ١٣

 .االقتصاديين البحرينية جمعية - ١٤

 .األعمالجمعية سيدات  - ١٥

 . الديمقراطيالوطنيجمعية العمل  - ١٦

 . البحرينيةجمعية المحاميين - ١٧
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 .الديمقراطيالتقدمي جمعية المنبر  - ١٨

 .المهندسين البحرينية جمعية - ١٩

 . اإلسالميجمعية الوسط - ٢٠

أن تتمكن من اإلطالع على المعلومات قبل مع بجباشرت عملها ، و٢٠٠٣  في عام فبراير٣األهلية في تأسست اللجنة 

صيغة التقرير األولية بمثابة التقرير ما جعل من لخاص بها،  لتتمكن من إعداد تقرير الظل ا؛صيغة التقرير الرسمي النهائية

 اللجنة إلىإرساله رسمياً أن تم  وبعد ة،رسميطريقة غير بالحكومي إلى أن تمكنت اللجنة من الحصول على التقرير ، البديل

بيان ظل ذات األولوية وقد حاولت اللجنة عقد سلسلة من االجتماعات وتحديد محاور تقرير ال ل.المختصة في األمم المتحدة

تفاقية السيداو تعتبر انطالقه نحو إرساء مجتمع متكامل ا من كون انطالقاً وذلك ها والتوصيات المتعلقة ب،القضايا الحرجة

ومتوازن بدعوتها للمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 ،مع التأكيد بأن ما يعطي هذه االتفاقية القيمة األكبر هو دعوتها إلى سن تشريعات وطنية لمنع التمييز ضد المرأة. والمدنية

 إحداث تغيراً في االتجاهات المؤثرة  على األنماط الرجل وواتخاذ تدابير خاصة ومؤقتة للتعجيل بالمساواة بين المرأة

  .ر المورثات المناهضة لمبدأ المساواة من خالل التوعية والتثقيفالسعي إلى تغيي والثقافية النمطية، فضالً عن ةاالجتماعي

  

١ Jא 

جزيرة،  )٤٠(وهي عبارة عن أرخبيل يحتوي على ، تقع مملكة البحرين في منتصف الساحل الجنوبي للخليج العربي      

 ، الجزرهذهأكبر  ) المنامة (التي تضم العاصمة حرين جزيرة الب و،كيلو متر مربع) ٧٤٦،٥٢٦(مساحتها اإلجمالية قدرها 

  . وتتصل مع المملكة العربية السعودية من خالل جسر الملك فهد،باً من إجمالي مساحة جزر المملكةتقري% ٨٣وتمثل 

  

٢ Jאאא 

% ٥٧،٤ة سبــ أي بنذكور)  ٣٧٣،٦٤٩ (نسمة، منهم )  ٦٥٠،٦٠٤  (٢٠٠١بلغ عدد سكان البحرين في تعداد  -

 %.٤٢،٦إناث أي بنسبة )  ٢٧٦،٩٥٥ (و
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ذكور أي بنسبة )  ١٦٩،٠٢٦ (نسمة، منهم  ) ٢٤٤،٩٣٧ (ويقدر عدد السكان من غير البحرينيين في ذات العام  -

  *) ١،٠٤٦،٨١٤ (٢٠٠٧بر عدد سكان البحرين حتى سبتم، بينما يقدر %٣١ إناث أي بنسبة ) ٧٥،٩١١ (و% ٦٩

ألخبار الخليج، العدد تصريح حكومي أجانب بحسب )  ٥١٧،٣٦٨ ( ونبحرينيي)  ٥٢٩،٤٤٦ (نسمة، منهم  -

  . ٢٠٠٨  فبراير ٢، بتاريخ ١٩٠٧

 .نسمة لكل كيلو متر مربع)  ٩٠٣ (ـ ب  ٢٠٠١كما تقدر كثافة السكان في عام  -

نية بالمدن وتعتبر نسبة الحضر إلى الريف مرتفعة بالنسبة لجميع المناطق في البحرين نظراً للتوسعات العمرا -

 %.٨٧،٧ إلى  ٢٠٠١الجديدة، حيث بلغت نسبة الحضر في عام 

  

٣ Jאאא 

 .رأسمالية الدولة: االقتصاد -

 . دوالرا١٧،١٧٠ً : يجمالنصيب الفرد من الناتج المحلى اإل -

 % ٨٤،٢اإلناث % ٩١,٥ذكور ال: التعليم -

 .٢٠٠٢: تاريخ حصول المرأة على حق التصويت -

، بينما ارتفع هذا المعدل ليصل ٢٠٠٥ في عام ٢،٦  ) سنة٤٩ -١٥(وبة الكلي للمرأة البحرينية معدل الخصبلغ  -

  . *٢٠٠٦ خالل عام  ٣,٠إلى   ) سنة٤٩ -١٥(معدل الخصوبة الكلي للمرأة البحرينية إلى 

 

٤ Jאאא 

٤ J١ Jאא 

ة إسالمية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من األمة العربية، وإقليمها جزء من الوطن مملكة البحرين عربي      

يعين الملك  .االسيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميع، وملكي دستوري وراثي ديمقراطييها الحكم ف، العربي الكبير

 ليكونا  عضوا،٤٠وعددهم  ،اب، بينما ينتخب الشعب أعضاء مجلس النو عضوا٤٠ وعددهم الشورىأعضاء مجلس 

  .) عضوا ٨٠ ( الوطني معاً المجلس ناالمجلس

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الزيادة الكبيرة في عدد السكان ترجع إلى التجنيس السياسي* 
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٤ J٢ Jא 

 وتم تعديله الحقاً  بموجب ١٩٧٣ر أول دستور لمملكة البحرين في عام  تحدد نظام الحكم حيث صدالتيهو الوثيقة       

  . ٢٠٠٢ فبراير ١٤ فصدر الدستور المعدل في الوطنيميثاق العمل 

٤ J٣ Jא 

  :  هي سلطات الدولة ثالث      

 .السلطة التشريعية يتوالها الملك والمجلس الوطني وفقا للدستور -

 . ع مجلس الوزراء والوزراءيتولى الملك السلطة التنفيذية م -

  .  الملكباسمالسلطة القضائية المتمثلة بالقضاة الذين يصدرون األحكام  -

  

Wאא 
  

   .حقوق المرأة في البحرين تخضع ألحكام الدستور والقوانين الوطنية المرعية األجراء      

١ JאFאW١אאאE 

 ٥ و٤هـ /١(وقد تجلى ذلك في المواد ، ٢٠٠٢ال يوجد تمييز ضد المرأة في دستور مملكة البحرين الصادر في       

   ونساء في جميع ميادين الحياة السياسية نصت على مبدأ المساواة بين المواطنين رجاالًالتي من الدستور،  )١٨ و١٦ و١٣و

 لكل مواطن الحق في  كفلت مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين رجاال ونساء، وإنوالثقافية واالقتصادية، كما واالجتماعية 

العمل واختيار نوعه والمساواة في تقلد الوظائف العامة، كما أن الناس متساوون لدى القانون في تقلد الوظائف العامة وال 

   .تمييز بينهم بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو غيره

الميادين ومنحها القانون فرصا متساوية  فقد منحت المرأة حق المساواة مع الرجل في جميع، بالنسبة للمساواة أمام القانون

على قدم المساواة فيما يختص بالمعامالت القانون لممارسة أهليتها القانونية إلبرام العقود بنفسها وإدارة ممتلكاتها، وعاملها 

يرد به نص يحظر التمييز بكافة أشكاله ومنها بوجه لم أن الدستور ، بيد  واإلجراءات القضائيةواإلجراءات أمام المحاكم

لتصحيح أوجه الخلل االجتماعي في ظل ثقافة التمييز بين الجنسين والمحكومة بموروثات و. خاص التمييز ضد المرأة
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 أكثر تحديداً في الفقرة التي تنص على تكافؤ اجتماعية غير منصفه للمرأة، كان من األجدى أن يكون نص المادة الرابعة

في  المرأةالضامن الندماج وذلك لتوفير الفرص المتكافئة والمناخ المالئم تحديداً، الجنسين ، وبين الفرص بين المواطنين

  .السياق المجتمعي

  

٢ Jאא 

٢ J١ Jאאאאא 

 .٢٠٠٢ مارس ٢ القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ اتفاقية -

نهاء كافة أشكال التمييز ضد إلالصادرة عن منظمة العمل الدولية ) ١١١( اتفاقية التمييز في االستخدام والمهنة رقم -

 .المرأة في الوظيفة

   .العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية -

 .١٩٨٩دولية لحقوق الطفل عام  الاالتفاقية -

 . والثقافيةاالقتصادية واالجتماعيةالعهد الدولي للحقوق  -

 . منظمة المرأة العربيةاتفاقية -

 .إنسانية  الل مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية وااتفاقية -

 .الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدوليةاالتفاقيات مجموعة من  -

 

٢ J٢ Jאאאאא 

  .١٩٥٢ والمعدل في ١٩١٩ لعام ،االتفاقية الخاصة بحماية األمومة -

 .١٩٨١ من ذوي المسئولية العائلية لعام ،االتفاقية الدولية الخاصة بالعاملين -

  .١٩٥١ة مقابل العمل المتساوي لعام  أو المكافأ،االتفاقية الدولية الخاصة بالمساواة في األجر -

 .١٩٤٩ واستغالل دعارة الغير ،االتفاقية المتعلقة بخطر االتجار باألشخاص -

 .١٩٥٥االتفاقية الخاصة بحقوق المرأة السياسية سنة  -

 .١٩٦٤ في مجال التعليم لعام ،االتفاقية الصادرة عن اليونسكو المتعلقة بعدم التمييز -
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٣ Jאאאא 

في صياغته التشريعية لكافة القوانين الوطنية، ما يعني ) المواطنين( استخدام مصطلح إلىالمشرع البحريني اتجه            

ن جميع المواطنين من الرجال والنساء متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، غير إن الواقع المعاش وفي أ

نص عليها التي ا متساوية مع الرجل لممارسة أهليتها القانونية المرأة فرصمنح تُ ال ،للقوانينمن التطبيقات العملية العديد 

    :، ويتضح ذلك فيما يأتي  لهالمنفذةدستور المملكة والقوانين األخرى 

٣ J١ JאF١٥E١٩٧٦ Jא 

 أو أخل بمبدأ تكافؤ ،أنه مارس التمييز ضد المرأةعليه قب من يثبت مل على نصوص تعاتقانون العقوبات ال يش      

، أو في أي مجال من مجاالت الحياة،  سواء في تولي الوظائف العامة أو الوظائف الخاصة،الفرص والمساواة بين الجنسين

الموظفة أو العاملة في  رأةعلى الم ا الذي يقعيشتمل على مواد تعاقب من تثبت عليه واقعة التحرش الجنسي تحديد كما ال

واد ــن عالج المشرع البحريني هذا الموضوع بشكل عام في المإوذلك ،  سواء بالقول أو بالفعل أو بالتلميح،مواقع العمل

   : ويتضح ذلك في اآلتي .على التوالي في الفصل الثاني المتعلق باالغتصاب واالعتداء على العرض)  ٣٥١ (و)  ٣٥٠ (

  

  العرض وجرائم االغتصاب جرائم هتك  -أ

ية جريمة من جرائم أ على أنه ال يحكم بعقوبة على من أرتكب البحرينيمن قانون العقوبات )  ٣٥٣  (تنص المادة       

فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد . زواج صحيح بينه وبين المجني عليها عقد إذا االغتصاب أو ،هتك العرض

 من حيث عدم مساواتها ،يعد هذا النص تمييزاً ضاراً بالمرأة المجني عليهاو. نتهي آثاره الجنائيةالزواج يوقف تنفيذه وت

 كما باستطاعته وبعد أن يفر من العقاب أن ،أمام القانون مع الجاني الذي يستفيد من هذا النص للتهرب من العقوبة الجنائية

قاف تنفيذ األحكام الجنائية الصادرة ضد الجاني وانتهاء آثارها بمجرد كما أن إي، يوقع الطالق بهذه المرأة بإدارته المنفردة

 ،عقد قرانه على المرأة المجني عليها يمكنه ذلك من اإلفالت من العقوبة وتكرار مثل هذه الجرائم على ضحايا أخريات

  .وهو يعلم بإمكانية فراره من العقوبة بمجرد عقد القرآن

  

   العنف ضد المرأة-ب

   فإن مسألة العنف ضد المرأة لم تعالج ، في أعمال البغاءواستغاللهاة أ بالمراالتجار تتناول التي)  ٦ (ثناء المادة باست      



  ٢٠٠٨، سبتمرب  أشكال التمييز ضد املرأةكافةالقضاء على تفاقية األهلي للمنظمات غري احلكومية البحرينية حول ا تقريرال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 19

أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس " العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة بأنه اإلعالنوقد عرف . االتفاقيةفي 

و معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أ

   ".في الحياة العامة أو الخاصة  أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك،التهديد بأفعال من هذا القبيل ذلك

بسبب جنسها كأنثى، سواء أكان عنف أسري  البحرين قوانين تجرم العنف الواقع على المرأة إنه ليس لدى مملكةوحيث  

كما ال تتوافر تدابير الحماية اإلدارية للمرأة المعنفة وصيانة كرامتها وسالمتها، وإن ، األماكن العامة وأأو في مواقع العمل 

عة على عالج المشرع البحريني حاالت العنف واالعتداء على اإلنسان عامة، ضمن أحكام الباب الثامن في الجرائم الواق

وبالتالي هناك ضرورة إلصدار قانون يجرم كافة أشكال العنف الموجه للمرأة بسبب . األشخاص، في قانون العقوبات

  . جنسها، ويتخذ التدابير الالزمة لحماية المرأة الموجه ضدها العنف

  

   جرائم الزنا   -ج

 ) من اتفاقية السيداو ٦: المادة  ( – ) ٣٣٠ – ٣٢٤  (موادسبع العقوبات جزءا خاصا يشتمل على قانون أفرد       

 التي تنزل عقوبات مختلفة لكل من قاد أو حاول قيادة أنثى للبغاء، أو استعمل التهديد أو التخويف ،الفجور والدعارةلجرائم 

مما تكسبه أية  أو اكتسب بعض أو كل معيشته ، أو استعمل وسائل الخداع، كما يعاقب القانون كل من أعد بيتًا للبغاء،معها

 على مادتين حول التعرض لآلداب واألخالق العامة تتناوالن العقوبات لكل من ذاتهالقانون ، ويتضمن أنثى من البغاء

   . للفجور والدعارةالً أو أنشأ مح أو أدارحرض علنًا في مكان عام على ممارسة الفجور،

لتي تمر بها المجتمع البحريني استلزمت سن تشريع خاص بيد أن حجم المتغيرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية ا

التي تمارس في العديد من األماكن تحت خصوصاً تلك ، االتجار باألشخاص بغرض معاقبة استغالل المرأة جنسيالتجريم 

لديهم، أو  الذين تعمل غطاء السياحة، ولتوفير الحماية الالزمة للمرأة المغتربة وعدم استغاللها من قبل أصحاب األعمال

  . إجبارها على بيع جسدها تحت ضغط الحاجة المادية

 

٣ J٢ Jא٢٤١٩٧٦ Jאא 

جتماعي مساواة المرأة في الحصول على المزايا  التأمينية، إال أن ما يتعلق بسن تسوية المعاش االكفل قانون التأمين       

في الخامسة يكون  سن التقاعد للرجل هو ستين عاما بينما سن التقاعد للمرأة نأمنه على )  ٣٤  (حيث نص في المادة

تفاقية المن ا) ١١(ا لنص المادة كما يعتبر مناقض،  مما يعتبر تمييزا ضد المرأة الخاضعة لهذا القانون،والخمسين من العمر
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على أساس تساوي الحقوق نفسها  لكي تكفل لها ؛ن العمللقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدا ا تنص على ضرورةالتي

  .  معاًالرجل والمرأة

  

٣ J٣ JF١١E١٩٧٥אאאFאW١٥אאאE 

ح ناقصو  بموافقة الزوج، وال يمنال مستقالً إاعلى عدم جواز منح الزوجة جواز سفر) ١٣ (ينص القانون في مادته      

يمثل هذا النص القانوني انتقاصا ألهلية المرأة ومساواتها أمام  و".بموافقة ممثليهم القانونين الإاألهلية جوازات سفر مستقل 

القانون ويعتبر غير صحيح من الناحية المنطقية والقانونية عندما ساوى بين المرأة السليمة العقل والكاملة األهلية وبين 

  ول على وثيقة أساسية مثل جواز ــول المرأة على موافقة زوجها للحصفاقدوها بضرورة حص

  . بتقييده لحرية المرأة الشخصية وحريتها في التنقلي  كما يعتبر غير دستور،السفر

  

٣ J٤ JאאאאFאW٢א١١אאאE 

 اآلتي تطرقت إلى، مواد فقط٧حريني تحت باب تشغيل النساء قانون العمل الب يتضمن : 

 ايوم ٦٠ عددوحددت إجازة الوضع بـ" وحظر تشغيل النساء في الصناعات والمهن الخطرة"حظر العمل الليلي للنساء 

  ).أشهر ٣( أسبوعا ١٢فقط قبل وبعد الوضع وهي أقل بكثير من اإلجازة التي قدرتها منظمة العمل الدولية 

، ستخدم القانون البحريني عبارة ال يجوز أن يفصل رب العمل العاملة بسبب الزواج أو أثناء تمتعها بإجازة الوضعا

وكان على المشرع أن يستخدم عبارة يحظر على صاحب العمل أن ينهي خدمة العاملة بسبب ليس فقط الزواج وإنما 

 .بسبب الحمل والوالدة وأثناء إجازة الوضع

ن للمرأة أو للزوجين العاملين الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة ال تزيد على السنة للتفرغ م يعط القانول

 .لتربية األوالد دون أن تفقد حقها في الرجوع للعمل

لم يعط القانون الحق للمرأة أن تحصل على إجازة لمدة سنتين لمرافقة زوجها إذا أنتدب للعمل في الخارج دون أن تفقد 

   .وظيفتها

ألطفال ) حضانة(لم ينص على إلزام رب العمل في المؤسسة التي تستخدم عدد محدد من النساء أن يهيئ مكان مناسب 

  وذلك كنوع من الحماية للمرأة العاملة ومساندتها اجتماعيا من أجل، عن أربع سنواتمالعامالت الذين تقل أعماره

 . لت التوفيق بين عمل المرأة وواجباتها األسريةالتي كف) ب(فقرة ) ٥ (تطبيق المادة الدستورية رقم
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٣ J٥ JאאF٤E١٩٧١אאא 

 أن يمارسا عمالً ولزوجتهعلى أنه ال يجوز لموظف السلك الدبلوماسي في الخارج ) ٣٤ (نص المرسوم في مادته      

 عمل زوجة العامل في السلك الدبلوماسي يعد منافيا للدستور ويناقض بشكل صريح وحيث إن النص بعدم جواز آخر، 

متناع عن مباشرة أي عمل ال التي ألزمت الدول األطراف با،االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

فإننا نرى ضرورة تعديل هذه . ة بسبب الزواج أو ممارسة تمييزية ضد المرأة واتخاذ تدابير لمنع التمييز ضد المرأ،تمييزي

المادة لتتمكن زوجة الموظف الدبلوماسي من متابعة عملها األصلي أو أي عمل آخر أثناء وجودها مع زوجها في مهمته 

  .    مادام عملها ال يتعارض والمصلحة العامة للدولة، الرسمية

  

٣ J٦ Jאאאא 

 ،٢٠٠٥اإلسكان في عام  في شأن ١٩٧٦لسنة ) ٣( على بعض أحكام القرار رقم نوعية إحداث تعديالت من على الرغم 

 نطاق تطبيق هذا اإلسكانية،  إال أنمن الخدمات المعيلة ألسرتها، المرأة استفادة التعديالت الجديدة على حق أكدت  حيث

 هؤالء النسوة يعاملن معاملة تزالفما ، المتزوجة من أجنبيكالمرأة البحرينية القرار ال يشمل بعض الفئات النسائية 

  .األجنبي في عدم حصولهن على الخدمات اإلسكانية 

  

٤ Jא 

  :  القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأةاتفاقيةتحفظت مملكة البحرين على المواد التالية من       

٤ J١ JאF٢E JאאאאאאאאK  

 تحسين المركز القانوني ن، إذ أي حدود أحكام الشريعة اإلسالمية االتفاقية فقد جاء تحفظ البحرين بما يضمن تنفيذ      ل

 أربعة عشر قرنا  فاإلسالم الذي شرع منذ، عنايتهاالسمجاءأحد األهداف الرئيسة التي توليها الشريعة اإلسالمية ُيعد للمرأة 

 ، ودعمها لتحقيق المجتمع الذي ال امتياز وال تمييز فيه بين شخص وآخر،حقوق اإلنسان وأحاطها بضمانات كافية لحمايتها

 ؛ بحيث تكون المساواة فيه هي أساس الحقوق والواجبات، أو عنصر أو جنس أو لون أو لغة أو دينأصلعلى أساس من 

  ).٢( مما يبرر رفع  التحفظ الوارد على مجمل المادة االتفاقيةقض مع روح المادة الثانية من  ال يتنااإلسالموبالتالي فإن 
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٤ J٢ JאF٩EF٢E Jאאא

אאאK 
  

  :التاليميز ضد المرأة وذلك على النحو ي ، ١٩٦٣ام قانون الجنسية البحرينية لعوقد تم التحفظ على هذه المادة ألن    

 أي ال يعتبر المولود بحرينيا من ،أشترط قانون الجنسية أن يكون األب بحرينيا حتى يكتسب الطفل الجنسية البحرينية

على  ، المادة المواد الدستورية جميعها وبذلك خالفت هذه،أم بحرينية إذا كان أبوه خليجيا أو عربيا أو غير عربي

  . من نفس المادة تعتبر المولود بحرينيا إذا ولد من أم بحرينية وكان مجهول األب)  ج (الرغم من أنه في الفقرة 

دها القصر  وهل تكسب أوال،كتسب الجنسية قانوناأن تُمن الممكن بحرينية والتي الالمشرع عن المرأة غير صمت و

ير الممكن أن تكسب مملكة البحرين الجنسية قانونا ألي امرأة أنه من غبوضوح، يدل هذا و، وزوجها الجنسية أو ال

 (م حسب التوصية رق. أن يقدم للوطن خدمات جليلة وعظيمة كالرجال تماما ومن الممكن باعتبارها إنسان له حقوق

املة في من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بأن للجنسية دور حاسم في مسألة المشاركة الك)  ٢١

 .المجتمع

ا آخر عندما نص قانون الجنسية بشكل صريح في الفقرة ع تمييز وشر،استبعد المشرع المرأة أيضا من المواطنة الحقة

إذا تزوجت امرأة أجنبية ببحريني بعد تاريخ العمل بهذا القانون أصبحت " بأنه  تحت بند جنسية الزوجات) ١ (رقم

نية بأجنبي بعد ذلك التاريخ تفقد جنسيتها البحرينية إذا ومتى اكتسبت جنسية  بحريامرأةبحرينية، وإذا تزوجت 

 ". زوجها وإال فال

إن الكثيرات من األمهات البحرينيات يعانين الكثير من المشكالت نتيجة لحرمان أبنائهن من اكتساب الجنسية البحرينية 

 أو يطلقها أو يهجرها وهي مازالت مقيمة ،بحرينيةوخاصة في الحاالت التي يتوفى فيها الزوج األجنبي عن األم ال

  .مع أطفالها على ارض البحرين

  

٤ J٣ JאF١٥EF٤E JאאאאK 

تمنح الدول األطراف المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة ألهلية الرجل، والفرص نفسها لممارسة تلك 

  ة، بوجه خاص، حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على األهلية، وتكفل للمرأ

  . قدم المساواة في جميع مراحل اإلجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية
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مواطنين ذكورا  الذي ساوى بين ال،لمرأة البحرينية من الدستور البحرينيلالركيزة األساسية في عدم التمييز  تستند 

 مثل إبرام العقود وإدارة ،تتمتع المرأة البحرينية بأهلية قانونية مماثلة للرجل في جميع الشؤون المدنيةووإناثًا، 

 وذلك من دون تدخل أو موافقة زوجها أو أي ، من امتالك أو إدارة وإشراف،الممتلكات وجميع العمليات التجارية

  .فرد من أفراد عائلتها الذكور

امل المرأة أمام المحاكم تماما مثل معاملة الرجل، وتقبل شهادة المرأة أمام المحكمة كشهادة الرجل إال في القضايا تع

. تعادل شهادة الرجل شهادة امرأتين كما تنص عليه مبادئ الشريعة اإلسالميةاألخيرة ي الحاالت وفالشرعية، 

اكم والهيئات القضائية الخاصة من دون تمييز بينها وبين وللمحامية األنثى الحق في تمثيل موكليها أمام المح

أما عن تقديم الخدمات القانونية، فتلتزم الدولة بتقديم هذه الخدمات إلى األشخاص المحتاجين ذكورا . المحامي الذكر

ـًا على حد سواء ه المرأة تعطى المرأة تعويضا مماثًال لما يعطى للرجل في الظروف المماثلة، كما تواج، ووإناث

  .األحكام نفسها التي يواجهها الرجل في الظروف المماثلة

حيث إنه ال يوجد تعارض بين  إلى االتفاقية، البحرين ملكةمم من األثر اإليجابي النضماالتحفظات أضعفت       لقد 

والواجبات العامة، ال لدى القانون في الحقوق االتفاقية ومبادئ الدستور التي تنص بشكل صريح على مساواة  المواطنون 

 ، وبالتالي ال يوجد أيضا  تعارض مع الشريعة تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

  .  مما يتوجب رفع مثل هذه التحفظات؛اإلسالمية

  

٤ J٤ J אF١٦ E Jאא  א  א  قات  المتعلقة بالزواج والعال

 . العائلية

وحيث إن هذه :   البحرين على مجمل هذه المادة فيما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية مملكةتحفظتلقد  - أ

المادة تتعلق بالزواج والعالقات األسرية وبالتساوي في الحقوق والمسئوليات في الزواج وغيرها من أمور تحكم الحياة 

عدم وجود قانون لألحوال الشخصية ينظم قوانين الزواج والطالق والحضانة واإلرث ى فأنه تجدر اإلشارة إل ،األسرية

حيث يعمل القضاء البحريني وفقا ، والوالية والقوامة، بما يحمي المرأة ويضمن لها المساواة وعدم التمييز في الحقوق

مما يتسبب في العديد من اإلشكاليات  ،لتعاليم الشريعة اإلسالمية بمذهبيها السني والجعفري للفصل في أحوال األسرة

 فضالً عن التبعات النفسية واإلنسانية ،الجتهادات القضاة المختلفة والمتضاربة في بعض الحاالتالقانونية نظرا 

  .المترتبة على غياب مثل هذا التشريع
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حقوقها اإلنسانية في العدل ا لوانتقاص تمييزاً صارخاً ضد المرأة  يعدقانون لألحوال الشخصية في البحرينغياب إن  -ب

الذي غياب هذا القانون، بسبب  وتمييزا ال حدود له اً تعاني إجحافا شديد في ظل هذا الواقعالمرأةوواألمان والطمأنينة، 

 في القضاة والمحامين والمتقاضين، ولمساندة توفير الحماية الالزمة لألسرة عامه وللمرأة خاصة ل؛يعد من الضرورات

 بدالً من خضوع األسرة البحرينية لالجتهادات القضائية المختلفة والمتضاربة  المعمول بها حاليا في تقاضي، عملية  ال

 للفصل في القضايا األسرية في إتباعهنظرا إلى غياب قانون ينظم العالقات األسرية فإن ما يجري و. المحاكم الشرعية

وعدم الزواج إال ، لتي كفلت للمرأة الحرية في اختيار الزوجا، لشريعة اإلسالميةل تطبيق  حسب القول،المحاكم هو

ن الواقع العملي قد شهد العديد من الحاالت التي تم فيها تزويج المرأة من دون رضاها ، بيد أبرضاها الحر الكامل

  .وإن كانت ال توجد لدينا أية إحصائيات تدعم هذا الطرح لحساسية هذه الجوانب وخصوصيتها، وموافقتها

 ومع غياب التشريع القانوني والتدابير الوقائية لحماية المرأة في ، في المجتمعالذكريةد الثقافة سيي ظل تَفو  - ج

 ومن خالل رصد الواقع العملي للقضايا المسجلة في المحاكم، تبين أنه نادرا ما يسمح للمرأة ،المنظومة األسرية

 الرجل إلىحق حصري يعد الطالق ، إذ أن أو عند فسخهبالحصول على الحقوق والمسؤوليات نفسها أثناء الزواج 

في مما يضطرها ، طول بها لسنوات في أروقة المحاكمالتي تنزاعات من اليدخل المرأة في دوامة وقد  ،دون المرأة

الية فتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية الم،  )أن تخالع زوجها بعوضأي  – بالمخالعة  (أحيان كثيرة الفتداء نفسها

إلى الحد الذي يطالب فيه الزوجة بأكثر مما الزوج بالتعسف في بعض األحيان يتمادى و، وترد الصداق الذي دفعه لها

وفي أحيان أخرى يجبرها الزوج على التنازل عن حضانة األطفال مقابل حصولها  دفعه لها صداقًا وبمبالغ تعجيزية،

مدى الغبن الواقع على المرأة وضياع تلمس اكم الشرعية بإمكانه والمتتبع للقضايا األسرية في المح، على حق الطالق

  .محقوقها في دوامة القي

يخضع هذا وتوجد أحكام تشريعية أو قانونية موحدة فيما يخص حضانة األطفال والنفقة لألطفال بعد الطالق، ال   - د

 .البند آلراء المذهبين اإلسالميين المطبقين في المملكة وهما السني والجعفري

  ، ابهــال توجد نصوص قانونية أو أية تدابير وقائية متعلقة بالصحة اإلنجابية كتحديد النسل أو اإلجهاض وما ش - ه

 الصحة اإلنجابية واستخدام  تساهم بشكل كبير في مدى تقبل المجتمع لمفاهيم، والعادات والتقاليدألقيمي المورث نوإ

ا ما ، والقرار غالب بالحقوق نفسهار وبشكل سلبي في إمكان تمتع المرأةمما يؤثموانع الحمل، والتباعد بين الوالدات، 

فإنها تكون ، شريع اإلسالميتالوالية والقوامة والوصاية في األسرة وطبقا للوإن  . يكون قرار الزوج من دون الزوجة

نة أو الوظيفة، ففي بعض األحيان لمرأة الحق في االحتفاظ باسم عائلتها قبل الزواج، أما ما يتعلق باختيار المهلو، لألب
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 وأحيانا ،الرجالب غير مختلطة  ومهنوظائفل وغالبا ما تكون ،يحدد الزوج للزوجة مجاالت عملها ونوع الوظيفة

مما يستوجب ضرورة سن القوانين والتشريعات الالزمة لضمان عدم ، أخرى قد يصادر حقها في العمل بصورة عامة

 .مجالالتمييز ضد المرأة في هذا ال

 الواقع العملي نأ، غير تها المالية منفصلة عن ذمة زوجها الشريعة اإلسالمية قد منحت المرأة الحق بأن تكون ذمإن - و

هو في مشاركة الزوجة للزوج في تحمل أعباء الحياة الزوجية دون أن يكون هناك أي تنظيم قانوني أو تدابير معينة 

 مما يترتب على ذلك خروج الزوجة خالية الوفاض دونما ،ند وقوع الطالقتسمح للزوجة في صون حقوقها المالية ع

 . حتى لو شاركت في اقتناء ذلك المسكن أو الممتلكات،مسكن أو ممتلكات

 بشأن ٢٠٠٧لسنة ) ٤٥(وزير العدل والشئون اإلسالمية قرار برقم  بالنسبة لتحديد سن الزواج فقد صدر عن  - ز

ال يجوز إجراء عقد ) : "١٠(المادة .  توثيق المحررات المتعلقة باألحوال الشخصيةالئحة المأذونين الشرعيين وأحكام

ما لم والزواج أو المصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجة خمس عشرة سنة وسن الزوج ثماني عشرة سنة وقت العقد، 

ة على إذن من يكن ثمة ضرورة ملجئة تبرر الزواج لمن هم أقل من هذه السن وبشرط الحصول في هذه الحال

ويعتمد المأذون الشرعي أو القاضي حسب األحوال، في معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية ، المحكمة المختصة

و إن كان صدور هذا القرار قد يساهم في الحد ."على شهادة الميالد أو أي مستند رسمي آخر ثابت فيه تاريخ الميالد

نية إال أنه يتضمن تمييزا واضحا للمرأة وذلك بتحديد سن اصغر للمرأة دون من حدوث الزواج قبل بلوغ السن القانو

الرجل، عوضا عن أن هذا القرار يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل، التي وقعت عليها البحرين، حيث إن االتفاقية قد 

ثناءات بدون  سنة، عوضا عن أن صياغة نص القرار قد تركت مساحة لحدوث االست١٨حددت سن الطفولة حتى سن 

 هذا القرار لم يلق االستحسان من بعض نإ خاصة و، مما يفتح المجال لاللتفاف على تنفيذه؛تحديد ضوابط محددة

 .رجال الدين واعتبروه  تطاول على سلطة أولياء األمور والمأذونين

  

٤ J٥ JאF٢٩E Jאא 

أجازت االتفاقية صراحة للدول األطراف التحفظ على هذا البند بموجب ما جاء في البند رائية وقد طبيعة هذه المادة إج     

  ون ـ انضمامها لها، وبناء عليه ال تكىتوقيع الدولة أو تصديقها على االتفاقية أو لدعند  وذلك ،من نفس المادة) ٢(

  .ة المتحفظةبمواجهة الدول) ٢٩ (من المادة) ١ (الدول األطراف ملزمة بالبند
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٥ JאFאW٣אאאE 

 للمرأة األعلىبين مؤسسات المجتمع المدني والمجلس   تحمي حقوق المرأة في البحرينالحالية التيآلليات تتوزع ا      

  .وهو الجهة الرسمية المختصة بشئون المرأة

٥ J١ Jאא 

ا  دور، في الجمعيات النسائية والمهنية والسياسية والدينية والنقابات واالتحاداتة لمؤسسات المجتمع المدني المتمثلنإ

من أجل هدف ،  لها لممارسة دورها الذي كفله  الدستور؛هاما في تحفيز دور المرأة وتوعيتها وتشجيعها وإعطائها الفرصة

  .الرجل والمرأة بينالوصول إلى مبدأ الشراكة الكاملة 

 فقد كان لزاما أن ،للعمل، وخروجها ١٩٢٨عام  المرأة مبكرا في التعليم منذ النخراطنتيجة  :الجمعيات النسائية  - أ

، ١٩٥٥في جمعية نهضة فتاة البحرين تأسست  ف، بالمرأةاالهتمامعلى عاتقها أخذت تأسيس كيانات مع يترافق ذلك 

جمعيات نسائية متعددة األغراض س يلتأسذلك بداية كان و، لخليج العربيكأول جمعية نسائية على مستوى ا

 وحمايتها، من المرأة، عبء المطالبة بحقوق ٢٠٠١لفترة طويلة حتى عام وهذه المؤسسات تحملت وحيث . واألهداف

  :بما يأتي  أهمهاالتي يمكن إيجاز و ، البرامج والمطالباتمن للعديد نيهاخالل تب

 تم تنفيذ برامج محو األمية الموجهة للنساء في مختلف مناطق ، من القرن العشرينسبعينياتوالفي الستينات  -

  .البحرين

 واالنتخاب،بمنح المرأة البحرينية حقها الدستوري في التصويت طالبت ستقاللها، الفي السبعينات وعند نيل البالد  -

 ومن ثم المجلس التأسيسي، لعضوية المجلس  والترشيحاالنتخابفي حق النساء  االنتخابيعندما أسقط القانون 

 .الوطني

 اتخذت التي للشركات والمصارف احتجاجمذكرات فأرسلت عن حقوق المرأة العاملة وتحسين ظروفها، دافعت  -

 .قرارات إدارية تمس حقوق المرأة العاملة، والى المسئولين بالدولة

 .الدفاع عن حقوق الطفل -

في االجتماعية آنذاك، وضمت بتصريح من وزارة العمل والشؤون ، و١٩٨٢ في ألحوال الشخصيةللجنة شكلت  -

بشئون المرأة من لمعنية الشخصيات ا، فضالً عن بعض عضويتها جميع الجمعيات النسائية والمهنية ذات العالقة

مرأة والسرة عامة  نظراً ألهمية ذلك لأل،إصدار قانون األحوال الشخصيةها، أهدافأبرز وكان من ، الرجال والنساء
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المسئولين اللقاءات مع عمل وال من األنشطة التثقيفية وورش ، كما نفذت العديد وعلى مجمل الحياة األسريةخاصة، 

 . تعاني منه المرأة واألسرةذي رفع الحيف اللهذا القانون ملحا صار أمر حيث ، قانونالللتعجيل بإصدار 

 حقوق المرأة وضرورة مشاركتها في كافة جوانب الحياة القيام بالعديد من برامج وحمالت توعية للمجتمع حول -

 .العامة 

 .إصدار العديد من الدراسات المعنية بدراسة واقع المرأة -

 . النساء المعنفاتإليواء األسري والمشورة القانونية الموجهة للمرأة المعنفة وكذلك دار اإلرشادتأسيس مراكز  -

 كمشاريع المايكرو ستار، ومشروع الضيافة، ومشروع الورق، تأسيس العديد من المشاريع اإلنتاجية للمرأة -

 .ومشاريع الخياطة وذلك لتحقيق مشاركة اكبر للمرأة في عملية التنمية االقتصادية

 والتي قامت بأنشطة عديدة من أجل توعية المجتمع بأبعاد هذه ) حقي وحق ألطفاليجنسيتي(الحملة الوطنية القيام ب -

 . اإلسراع بتعديل قانون الجنسية بحيث يضمن للمرأة  حقها في المواطنة الكاملةالظاهرة، ومن ثمة ضرورة

من الجمعيات النسائية والحقوقية ، ٢٠٠٢في اللجنة األهلية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة تشكيل  -

ا، العمل على رفع تحفظات أهم أهدافهمن ، ووالجمعيات المهنية واألفراد المهتمين والمعنيين بشؤون وقضايا المرأة

رصد مظاهر التمييز في القوانين و القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقيةمملكة البحرين في تطبيق 

 . وتوصيلها إلى كافة الفئات النسائيةاالتفاقيةبنود شرح المحلية و

 

معية نهضة  ج(مسين عاماً خين أكثر من مر على تأسيس أول جمعية نسائية في البحر : البحريني النسائي االتحاد  -ب 

صار من الضروري  و،من الجمعيات النسائية الفاعلة والمهتمة بشئون المرأة العديد تأسسأعقبها  ،)فتاة البحرين

 ١٢من  ،٢٠٠١عام  البحريني في التحاد النسائيت اللجنة التحضيرية ل، فتشكلتكوين تكتل نسائي تحت مظلة واحدة

 بحكم قضائي صادر من ٢٠٠٦سبتمبر ١٦في   االتحاد النسائي البحرينيتم إشهارحيث د نضال وبع، جمعية نسائية

لجنة األحوال  به دشن عمله بمواصلة العمل الذي بدأتإال أنه وعلى الرغم من عمره القصير، ، محاكم البحرين

 بتبني بما يسمح االنتخابتعديل قوانين ، فضالً عن  لألحوال الشخصيةعادل بالمطالبة بإصدار قانون ،الشخصية

 .، وأعمالً عديدة تسهم في رفع الحيف عن المرأة البحرينيةنظام الكوتا النسائية

  

 بشكل كبير في دعم ومساندة حقوق المرأة العاملة  العام لعمال البحرينيساهم االتحاد: البحرين العام لعمال االتحاد  - ج 

 .مرأة بحقوقها النقابية وخلق الوعي النقابيفي مجاالت العمل المختلفة والسعي الحثيث لتوعية ال
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 وذلك عبر القيام بالعديد من برامج ،تعمل الجمعيات الحقوقية على تعزيز الوعي الحقوقي : الجمعيات الحقوقية  -د 

 .  التوعية الحقوقية للمرأة والمجتمع ، واستالم الشكاوي والدفاع عنها

  

 . لى تطوير قدرات و مهارات المرأة في المجاالت المهنية المختلفةتقوم الجمعيات المهنية ع: المهنيةالجمعيات  -ه  -ه 

  

٥ J٢ Jאא 

 المجلس األعلى للمرأة برئاسة قرينة بإنشاء ٤٤ صدر األمر األميري رقم ٢٠٠١في عام : للمرأةالمجلس األعلى       

  .ةوللمجلس صالحيات واسعة واختصاصات متعدد، عاهل البالد

  

Wאא 
   

 

١ JאאאאאFאW٧א،W١٠אאאE 

للقـضاء  ، اللتين تركزان على  اإلجراءات المناسبة        ) ٨ (و)  ٧ (تحت هذا العنوان يتناول التقرير مضامين المادتين              

   . العامة والسياسية وضمان مساواتها بالرجل التمييز ضد المرأة في الحياةعلى

١ J١ Jאא 

  دور قانون ـــص على ميثاق العمل الوطني، أي قبيل ٢٠٠١لمرأة البحرينية ألول مرة في استفتاء فبراير عام شاركت ا

بلغت نسبة إذ  .راطية إلى البالدوثيقة سياسية للعمل على عودة الديمق ميثاق العمل الوطنيعد ، وُيرة الحقوق السياسيةمباش

  .عن وعي عال وإرادة في المشاركة السياسية الفعالةتعبر وهي نسبة عالية ، %٤٩مشاركة المرأة في ذلك االستفتاء 

  

١ J٢ Jא 

بين المرأة والرجل من حيث أهليتهما وحقهما في المشاركة ، ١٩٧٣لم يميز دستور البحرين السابق الصادر في       

،  فقط، حصر مفهوم مصطلح المواطنين على المواطنين الذكور١٩٧٤ن قانون االنتخاب السابق الصادر في أ إالسياسية، ال

في عام قد تفادى الدستور البحريني المعدل الصادر ، ووبذلك منع النساء البحرينيات من المشاركة في االنتخابات النيابية
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 ليؤكد تحديدا حق المرأة السياسي كالرجل، في ،"رجاالً ونساء "بير  هذا الحصر بذكره على وجه الخصوص تع،٢٠٠٢

:  علىهلفقرة ا) ١( في المادة ،٢٠٠٢فقد نص دستور . كافة االستفتاءات واالنتخابات العامة والمشاركة في الشئون العامة

ا في ذلك حق االنتخاب  حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بم،للمواطنين رجاال ونساء" 

وال يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق . والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط واألوضاع التي يبينها القانون

كما  وقد تم توثيق وتأكيد تلك الحقوق في القوانين المعنية التي تلت تعديل الدستور،. "االنتخاب أو الترشيح إال وفقاً للقانون

، وقانون مجلسي ٢٠٠٢لسنة ) ١٤(الصادر بمرسوم بقانون رقم ، و٢٠٠٢ن مباشرة الحقوق السياسية لعام في قانو

  .الشورى والنواب  بشأن مجلسي،٢٠٠٢لسنة ) ١٥(والنواب الصادر بمرسوم بقانون رقم  الشورى

  

١ J٣ Jא 

ستوري للمرأة في الترشيح للمجالس المحلية وفق ما الحق الد، ٢٠٠١كذلك أكد قانون البلديات الصادر في ديسمبر       

لم تحظ المرأة البحرينية بمقعد  ،هذه المساواة في كل ما سبق من نصوصأن وعلى الرغم من ، منه) ٧(جاء في المادة 

ت البلدية المعوقات االجتماعية والثقافية المتجذرة ذاتها في تجربتي االنتخاباواجهت واحد عند خوض التجربة العملية، بل 

منذ العشرينات، ترشحت تجرى هي أول انتخابات بلدية التي  البلدية، ٢٠٠٢ مايو ٩ففي انتخابات . ٢٠٠٦ و٢٠٠٢لعامين 

م ، كما ل رجالً، ولم تفز أي منهن٢٧٥من مجموع المرشحين، مقابل % ١٠ امرأة لعضوية المجالس البلدية، بنسبة ٣١

 نساء ٥ فقد ترشحت ،٢٠٠٦ نوفمبر ٢٥في التي جرت ي االنتخابات البلدية الثانية أما ف. إلى الدور الثانيأي منهن تتقدم 

 يحسب للمرأة البحرينية ،على الرغم من ذلكمنهن، وامرأة   دون فوز أي، مرشحا رجال١٦٠مقابل   % ٣,١بنسبة  وفقط

، ٢٠٠٢في عام % ٥١اركتها بلغت نسبة مشإذ إقبالها الحازم ومشاركتها بنسب عالية في تلك االنتخابات البلدية، 

  .٢٠٠٦في العام % ٧٣,٦و

  )١(جدول رقم 

    ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢  ينالنوع االجتماعي للعامبحسب عدد ونسبة المرشحين للمجالس البلدية 

  

 المجموع رجال نساء
 البيان

(%)النسبة  العدد (%)نسبة  العدد  (%)نسبة  العدد   

 ١٠٠ ٣٠٦ ٨٩,٩ ٢٧٥ ١٠,١ ٣١ 2002  ة لس البلدياالمج

 ١٠٠ ١٦٥ ٩٦,٩ ١٦٠ ٣,١ ٥  2006المجالس البلدية 
  

  الجهاز المركزي للمعلومات: المصدر  * 
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١ J٤ Jאא 

 مجلس الشورى  -أ

 وهو الغرفـة الثانيـة فـي        ،٢٠٠٢ عضوا في مجلس الشورى للعام       ٤٠عضوات من أصل    )  ٦( تم تعيين ست   

 زيادة  تتمكما   بتعيين أعضاء مجلس الشورى،      ٢٠٠٢لسنة  )  ٤١ ( بموجب األمر الملكي رقم      ،المجلس الوطني 

بعد استقالة وزيرة الـصحة     )  ١١ (، وزاد عددهن إلى     ٢٠٠٦في مجلس الشورى للعام     )  ١٠ (تعيين النساء إلى    

يتم انتقاءها بنـاء علـى     حاالت فردية   إال إن هذه التعيينات تبقى      ارة وتعيينها عضواً في مجلس الشورى،       من الوز 

القرابة أو الوالء، وتفتقر إلى اعتماد معايير األداء والكفاءة المتوافق عليها مـع مؤسـسات المجتمـع                 مل مثل   عوا

  . بمعايير موضوعيةإستراتيجيةخطط  ولضمان مشاركة اكبر للمرأة في الحياة السياسية البد من اعتماد ،المدني 

  

 :المجلس النيابي  -ب

بنسبة و، ٢٠٠٢ أكتوبر   ٢٤ نساء النتخابات المجلس النيابي األول في        ٨شحت  على صعيد االنتخابات النيابية، تر      

 أما فـي    ،تين منهما ووصولهما للدور الثاني     رجالً، ولم تفز أي امرأة على الرغم من نجاح اثن          ١٨٣مقابل  % ٤,٢

) ١٦(ية، فقد ترشحت    المتزامنة واالنتخابات البلد  ،  ٢٠٠٦ نوفمبر   ٢٥االنتخابات النيابية للمجلس النيابي الثاني في       

  . رجالً، ونجحت امرأة واحدة فقط عن طريق التزكية١٦٠من مجموع المترشحين، مقابل  % ٧,٧امرأة بنسبة 

  

   )٢(جدول رقم 

   ٢٠٠٦  و ٢٠٠٢ين جلس النيابي بحسب النوع االجتماعي للعامللمعدد ونسبة المرشحين 
  

 المجموع رجال نساء
 البيان

(%)نسبة  العدد (%)بة نس العدد  (%)نسبة  العدد   

 ١٠٠ ١٩١ ٩٥,٨ ١٨٣ ٤,٢ ٨   2002 المجالس النيابية

 ١٠٠ ٢٠٦ ٩٢,٣ ١٩٠ ٧,٧ ١٦   2006 المجالس النيابية

الجهاز المركزي للمعلومات: المصدر  *         

     

١ J٥ Jאא 

الذي صدر في قانون الجمعيات السياسيةفة ل، إضا١٩٨٩ عام الجمعيات األهلية المعمول به منذلمنظم لنشاط  القانون اإن 

االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان، فاألول ال جوهر ال يتناسبان مع مفاهيم اإلصالح المطروحة وال مع ، ٢٠٠٣عام 
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 الجمعيات السياسيةنشاط يحد الثاني من حرية بينما يسمح للجمعيات األهلية بممارسة أية أنشطة في المجال السياسي، 

القانون الجديد للمنظمات األهلية الجدل، مقترح مشروع ويثير . بالعالقة مع المنظمات الخارجيةمنها  ما يتعلق خاصة

وصاية من الجهة اإلدارية مما يفرغ الجمعيات من طبيعتها التطوعية ويفرض عليها عديدة وقيود بسبب ما يفرضه من 

 وإعطانها مساحة ،حرين إصدار قانون متقدم لألحزاب السياسيةعلى حكومة مملكة البلذا، . التبعية وانتظار التصاريح

  . الساري حالياًأكبر للتحرك داخل المجتمع عوضا عن قانون الجمعيات السياسية

 أو المشاركة في ، على االتحادات والجمعيات والنقابات القيام) ٢٢ (أما قانون مباشرة الحقوق السياسية فيحضر في المادة  

خابية ألي مرشح، األمر الذي أعاق الجمعيات النسائية من المساهمة الفعالة في دعم بعض المرشحات في أية دعاية انت

كما تشترط المادة الثانية من ذات القانون بلوغ المواطن من العمر عشرين عاما كاملة ، ٢٠٠٦ و٢٠٠٢عامي انتخابات 

 . والنساء من المشاركة السياسية والحق في التصويتيوم االستفتاء أو االنتخاب، وهذا يحرم شريحة كبيرة من الرجال

امة، إذ أن نسبة عيعد تمثيالً متدنياً الجمعيات النسائية ، وباستثناء  والسياسي تمثيل المرأة في مؤسسات المجتمع المدنينإ

 فة توجهاتها بكاعلى صعيد الجمعيات السياسية أكان ذلك  سواء،الرجلبعضوية عضوية المرأة ضئيلة إذا ما قورنت 

 ،٢٠٠٦عام ل الجهاز المركزي للمعلومات إحصاءاتفي الجمعيات المهنية ووفق ف. اإلسالميةالجمعيات  وأأو المهنية 

، وتعد %)٥٦(بنسبة والصيدلة )  %٦٠( بنسبة كالعالج الطبيعي  الطبيةالخدمية النساء في المجاالت يتركز عمل 

 الصيرفة، في بعض المجاالت مثلوتكاد تنعدم النسب نخفض ا عدا ذلك تم ،جيدةخرى األجمعيات الي فتمثيلها نسبة 

. ٤ ورقم ٣ين رقم الجدولتتضح في المهنية نسب عدد النساء في الجمعيات و ،اإلداريةلمناصب لأما نسب تولي المرأة 

  . رجال١٧٧ًنساء فقط مقابل )  ٦( ، ست ٢٠٠٦ في عام اإلسالمية نالشؤوفي وزارة العامالت بلغ عدد لقد  و

   )٣( جدول رقم 

   ٢٠٠٦نسب تمثيل النساء في مؤسسات المجتمع المدني وفق إحصاءات 

 نوع المؤسسة %النسبة   نوع المؤسسة %النسبة 

  تقنية المعلومات ٨١   االجتماعيين  ٥٠

  المعلمين  ٤٦    حماية المستهلك  ٣٨

  المحامين  ٣٦    جمعية االقتصاديين  ٤,٦

تقدام الصيرفة ومكاتب االس  ٠      

  والتأمين
  الجهاز المركزي للمعلومات :          المصدر
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   )٤(جدول رقم 

  ٢٠٠٦نسب تولي المرأة المناصب اإلدارية في بعض الجمعيات المهنية تنازلياً وفق إحصاءات 

%النسبة   اسم المؤسسة %النسبة   اسم المؤسسة

  حماية المستهلك ٧٥   هشاشة العظام  ٥٥,٦

  هشاشة العظام  ٥٥,٦    التمريض ٤٤,٤

  األطباء  ٤٤,٤    الصيادلة ٤٤,٤
  الجهاز المركزي للمعلومات: المصدر        

   

% ٧٥ اإلسالمية فتنعدم العضوية النسائية في غالبيتها باستثناء بعضها مثل الجمعية اإلسالميةبالنسبة للجمعيات  أما -     د

ال توجد أية إال أنّه ، ) %٤٠ (وجمعية أهل البيت )  ٣٦  (اإلصالح، وجمعية %٥٦،٥ اإلسالميةنساء، وجمعية الرسالة 

  . دارة الجمعيات الثالث األولى السابقة الذكرإامرأة في مجالس 

لسنة ) ٣٣( على الرغم من انخراط المرأة في النقابات منذ صدور المرسوم الملكي المنظم لعمل النقابات العمالية برقمو -ه

لم  و،نقابة عمالية فقط)  ١٧ (في دارة إمجالس عضوية لى إالمرأة لقد وصلت  ،ات، وترأس المرأة ألربع نقاب٢٠٠٢

  ). %٢٢،٥ (لى عدد الرجال فيها إتتجاوز نسبة عدد النساء 

 وبشكل متوسط ال يتعدى العضوتين في اإلدارة عدد النساء في مجالس نإ، فلأفضل حابوال تعتبر الجمعيات السياسية  - و

 كما في جمعيتي ،) عضواً ١٢ إلى ١١من   (اإلدارةمن عدد أعضاء مجلس % ) ١٨،٢ (ة أحسن األحوال أي بنسب

الوطني  عضوة واحدة في جمعيات الوفاق إلىالتقدمي، ويقل العدد الديمقراطي العمل الوطني الديمقراطي والمنبر 

التي تمثل اتجاهات السلف  ميةاإلسالينعدم في الجمعيات اإلسالمي، ووميثاق العمل الوطني والوسط العربي اإلسالمية 

عزى أسباب وُي. اإلسالميةلشورى  المسلمين كجمعية األصالة اإلسالمية وجمعية المنبر اإلسالمي وجمعية اخواناألو

  : إلى مجموعة من العراقيل وهيذلك 

 والوظيفية سريةلتوفيق بين األعباء األفي االمساندة للمرأة، والتي تساعدها المؤسسات اآلليات وغياب السياسات و -

  .رالدستوما نص عليه رغم إضافة لنشاطها العام بخارج المنزل 

 .الموروث االجتماعي والثقافي الذي يرى في المرأة كائن ال يصلح للعمل السياسي -

قوية ومستدامة ستراتيجيات اوفق  مؤسسات المدافعة عن حقوق المرأة ومناهضة التمييز ضدهاالمحدودية أدوار  -

  . والمجال العامفي البيت والعملالمتعددة من أداء أدوراها كينها مطالبة بتملل

  

  : مشاركة أوسع للمرأة ومنهالكفيلة ببناء عليه البد للجمعيات السياسية والمهنية والنقابات العمالية األخذ بالتدابير ا
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ينها على وجه الخصوص  ومراقبة زيادة عضوية المرأة عموما، وتمك،للقياسالقابلة والخطط وضع اإلستراتيجيات  -

  .من تبوأ المناصب القيادية والتنفيذية واإلدارية في هياكل تلك المؤسسات

 .مشاركتها في صنع القراردورها وعزيز فهم المرأة لنظام الحكم الديمقراطي وأهمية بهدف تالتدريب برامج توفير  -

ة لتحفيز المرأة على المشاركة التدريبيالعمل تشكيل مجموعات ضغط نسائية من خالل عقد الدورات وورش  -

 .السياسية

، لمرأة في العمليات االنتخابية واألنشطة السياسية والمجاالت القيادية األخرى امشاركةالكفيلة بإيجاد اآلليات  -

 .وبفعالية أكثر

  

١ J٦ JאאFאW٧אאאE 

، الدستور والتشريعات واألنظمة القانونية بين الجنسينعدم تفريق م من على الرغفما في مجال الوظائف العامة أ      

على اتفاقية عدم  ٢٠٠٠ مملكة البحرين عامورغم مصادقةة حقوقًا متساوية من دون تمييز على أساس الجنس، أللمروكفالته 

نهاء كافة أشكال التمييز ضد الصادرة عن منظمة العمل الدولية الخاصة بإ)  ١١١ (التمييز في االستخدام والمهنة رقم 

، ٢٠٠٦)  إحصائية صورة ،المرأة والرجل في مملكة البحرين(  التقرير األول إحصائياتوفق ف ، المرأة في الوظيفة

ابل ـبين الدرجتين الخامسة والسابعة مقتقع في وظائف ن من النساء يعمل)  %٦٦،٢ ( فان ،وبيانات ديوان الخدمة المدنية

وأعلى من الدرجات الوظيفية في الرتب التاسعة والعاشرة )  %٧٥ (جال، الذين يسيطرون على نسبة من الر)  %٤٦،٤ (

ما يتقاضاه متوسط األجر الشهري للنساء في القطاع العام أقل عفإن  ،٢٠٠٤ عام إحصاءاتووفق . وبالرواتب األعلى

كل من وزارة  من أن نسبة الموظفات في وعلى الرغم ،لينحاز مؤشر المساواة لصالح الرجل)  %٧  (لرجال بمقدارا

 أن إال ،بالنسبة للمجموع)  %٥٥ ( تفوق الخمسة والخمسين ،ووزارة التنمية االجتماعيةالصحة ووزارة التربية والتعليم 

و ويبد.  فقط% ) ٣٨(التعليم ال تتعدى في تربية والفقط و% ) ٣٢(في المناصب القيادية في الصحة تبلغ   المرأةة تواجدنسب

أن نسبة نالحظ الخاص؛ حيث القطاع في القطاع الحكومي و)  ٦ و٥ (رقم أدناه الجداول تبينه التمييز واضحا من خالل ما 

حقوق المرأة وعدم االعتراف لعلى انتهاك  مقارنة بالرجل، مما يدلل المرأة في المراكز القيادية والوظائف العامة ضئيل

نجد أن التقدم الذي رافق التوقيع على اتفاقية القضاء على كافة أشكال ى ما سبق، ناء علب. بكفاءتها وحقها في نيل ما تستحقه

ما زالت ، ون كانت هناك بعض االنجازات المتفرقة، ما زال بطيئاإ، و وحتى تاريخه،٢٠٠٢ يوليو نذالتمييز ضد المرأة م

 يخص القضايا الملحة والجوهرية للقضاء على ما يذكر في ير قادرة على تحقيق تقدممنها غكافة الجهود وخاصة الرسمية 
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ومنح المرأة حقها في المواطنة ،  كإصدار قانون عادل لألسرة وإصدار قانون يجرم التمييز،ابرز أشكال التمييز ضد المرأة

  .  وزيادة نسب مشاركتها في مواقع اتخاذ القرار،الكاملة بتعديل قانون الجنسية

ل امرأة بحرينية وخليجية بدرجة وزير، وتلتها تعيينات محدودة في مجاالت متعددة  تم تعيين أو،٢٠٠١في عام       

 حيث تم تعيين ثالث نساء برتبة وكيل نيابة عامة وواحدة ،وإدارة المصارف والداخلية والنيابة، )  نساء٣ (كعمادة الكليات 

ه يمكنها نّأ إالريق رفع التمييز عن المـرأة برتبة مساعد وكيل نيابة عامة، وهذه خطوة مبدئية اتخذتها الحكومة على ط

يجابية تحفز على اختيار النساء للترقي عند تساوي مؤهالتهن والرجال في كافة الوزارات والهيئات إوبسهولة اتخاذ تدابير 

 في العام كما أنه وبعد أن كانت هناك وزيرتان، استقالت وزيرة الصحة. يجابي المؤقتالرسمية، تحقيقا لمبدأ التمييز اإل

 لزيادة نسبة إجراءاتوال توجد حتى اآلن أية تدابير أو .  لتعود لعضوية مجلس الشورى وليحل مكانها وزيرا رجال،٢٠٠٧

ه نّأ كما .وبشكل كامل تقريباعنها  التي تغيب المرأة ،النساء في المناصب القيادية في مؤسسات ومجالس القطاع الخاص

ن في هذه المناصب إذا تترك بحسب تقديرات الجهات الرسمية وسلطة يعليها لعملية التعييفتقد لوجود معايير علمية متفق 

  .القرار السياسي

  )٥( جدول رقم

مشاركة المرأة في الوظائف العامة         

 النسبة إناث المجموع الكلي الوظيفة

%٨،٥١ ٣ ٤٧ بدرجة وزير  

%٢ ١ ٦١ بدرجة وكيل  

%١٠،٦ ٥ ٤٧ بدرجة وكيل مساعد  

رجة مساعد مدير عامبد  ٠ ٠ ٣%  

%٠ ٠ ٥ بدرجة مدير تنفيذي  

%١١ ٣١ ٢٨٦ بدرجة مدير  

%١١ ١ ٩ بدرجة أمين عام  

%٠ ٠ ٦ بدرجة أمين عام مساعد  

%٣٠ ٣ ١٠ بدرجة عميد كلية  

%٠ ٠ ٥ بدرجة محافظ  

%٠ ٠ ٤ بدرجة نائب محافظ  

%٠ ٠ ٣ بدرجة رئيس محكمة  

%٠ ٠ ٣ بدرجة وكيل محكمة  

نائب عامبدرجة   ٠ ٠ ١%  

%٠ ٠ ٤٣ بدرجة قاضي  

%٠ ٠ ٧ بدرجة عضو قاضي المحكمة العمالية  
   متعددة دراالجدول تجميعي من مص *
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)٦(جدول رقم   

٢٠٠٣أعداد العاملين والترقيات الوظيفية بحسب الجنس في خمسة مصارف رئيسية عام   

 عدد الحاصلين على ترقيات عدد العاملين
 السنة المصرف

ثاإلنا  الذكور اإلناث المجموع الذكور 

 ٢٥ ٥ ٥١٦ ٢٨٨ ١٢٨ ٢٠٠٣ بنك البحرين الوطني

 ٧٩ ٣٦ ٥٥٣ ٤٠٠ ١٥٣ ٢٠٠٣ بنك البحرين والكويت

 ١٩ ١٢ ٣٩٨ ٢٤٧ ١٥١ ٢٠٠٣ البنك األهلي المتحد

 ٢ ٦ - - - ٢٠٠٣ المؤسسات العربية المصرفية

 ١٩ ١٢ ٣١٠ ٢١٩ ٩١ ٢٠٠٣ بنك الخليج الدولي
  

  ستنادا إلى بيانات المصرف المذكور في الجدولا: المصدر 

  

المجلس يطمح لرفع فإن  المجلس األعلى للمرأة مؤخرا ، أصدرهاووفق خطة العمل الوطنية التي بصورة عامة، و

 والجمعيات الشبابية وفي جمعيات النفع العام في الفترة اإلسالميةالجمعيات وفي نسبة عضوات مجلسي الشورى والنواب 

  .؟بيد أن السؤال المطروح ضمن أية معايير سيتم ذلك، بلية وعبر خمس سنواتالمستق

يشغلن لنساء نه ال وجود  فإ،قديرة ومعروفةمهنية وعلى الرغم من وجود أقالم نسائية ه ونّأالصحفي نجد جال في الم

لسياسي أي خطوة في هذا ولم يخط الجانب ا. تحرير في جميع الصحف والمجالت الصادرة بالمملكةالمدير ورئيس منصبي 

يفتقد غالبية رؤساء ومدراء تحرير النشرات اإلعالمية يتم تعيينهم بأمر حكومي  نأ خاصة،  المرأةالجانب لرفع التمييز عن

  .خاصةالتي تدار من قبل شركات الصحف والمجالت للمعايير المتعارف عليها دولياً، باستثناء 

  

١ J٧ JאאאאFאW٧אאאE 

  الفرصمنح على عدم ؤشر ، مما ي٢٠٠٧ سفيرا مقابل سفيرتين، عينت ثانيهما في عام ٢٣يمثل الدولة في الخارج 

وصلت . عوائق تشريعية ودستوريةعدم وجود الرغم من على المستوى الدولي، على الحقيقية للمرأة البحرينية لتمثيل بلدها 

منظمات دولية، كما تشتغل موظفة واحدة بمنصب مساعدة الممثل المقيم لبرنامج لسيدات بحرينيات لمناصب ممثالت ثالث 

، كإداريات وتعمل أخريات في وظائف مع األمم المتحدة في مكاتب البحرين ،)مكتب البحرين (اإلنمائياألمم المتحدة 

ن ين هما الوحيدتي بحرينيتتين يدفضالً عن مشاركة س ،٢٠٠٦ عام ورأست سيدة بحرينية الجمعية العامة لألمم المتحدة في
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ووفق تقديرات وزارة الخارجية فان نسبة مشاركة المرأة .  العليا لقادة دول مجلس التعاون الخليجياالستشاريةفي الهيئة 

رغم بو. نسائية البحرينيةمستوى الكفاءات الو، وهي نسبة ضئيلة ال تتوافق %١٥البحرينية في البعثات الدبلوماسية بلغت 

في فعاليات في سواء  ،زيادة تمثيل النساء في مختلف المحافل الدولية في السنوات األخيرةلدولة االتجاهات الملحوظة للمن 

وتنحصر ، رسميةالمهام الها تقر بانخفاض مستوى التمثيل النسائي على المستوى الدولي في نّأال إاألجنبية،  وأالدول العربية 

 امرأة ٤١٥وقد بلغ عدد النساء الموفدات  .   أو تحسب على الجانب الرسمي، فئات ذات صلة قرابة من األسرة المالكةفي

العمل  يستوجب وهذا، ٢٠٠٤ رجالً في عام ٢٢٢٧ امرأة موفدة مقابل ٣٣٨، و٢٠٠٣ رجالً موفدا في عام ٢٢١٣مقابل 

  .  واألهليةلوزارات المعنيةالنسبة بالتنسيق مع الجهات الحكومية واع تلك فعلى ر

  

١ J٨ Jאאאאא 

   العمل على أسباب عدم تبؤ المرأة في مناصب اتخاذ القرار- أ

عدم فوز المرأة في االنتخابات، وفق النتائج لأهم األسباب تشير إحدى الدراسات الميدانية إلى نسب االستجابات حول   

  :وهي 

  ) %٩٦,٥١ - %٧٧,٧٧ (ة تأثير القيم الديني -

  ) %٩٣,٣٩ - %٦٢,٩٩ (تأثير القيم االجتماعية السائدة في المجتمع  -

 ) %٩٧,٠٤ (قصور الدور اإلعالمي  -

  

، فوز المرأة في تجربتها االنتخابية الوليدة توجد عوامل عدة تعمل على عدم إضافة إلى ما ذكر في الدراسة السابقة،

  :  من أهمها

 . رجال والنساء معا والموروث الثقافي الذي ال يزال يضع المرأة في درجة أدنى من الرجلالتنشئة االجتماعية لل -

 . حداثة التجربة الديمقراطية وغياب المعارف والقيم التراكمية للتعامل معها -

 .  وضعف قدراتهنرشحاتتالمعدم توافر الدعم المادي والمعنوي للمرأة، إضافة إلى قلة كفاءة بعض  -

 برامج الدعم الفني مـن قبـل        واقتصارالمالية وقلة الكوادر البشرية المتفرغة لتسيير الحمالت االنتخابية،         قلة الموارد    -

 .المنظمات الدولية لصالح المؤسسات الرسمية وبخاصة المجلس األعلى للمرأة
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 الذي يخلو من حوافز ومعايير تشجيع عضوية النـساء           بشأن الجمعيات السياسية   ٢٠٠٥لسنة  ) ٢٦(قانون رقم   قصور   -

ساء الكفؤات في الهياكل    ومن الدعم المعنوي واإلسناد المالي للجمعيات الرائدة التي تتواجد بها الن          في هذه المؤسسات،    

 . المتقدمة للجمعية

 وضع المـرأة فـي االنتخابـات البلديـة          علىنظام الصوت الواحد وطريقة توزيع الدوائر االنتخابية، حيث أثرا سلبا            -

 . لمرشح الفائزصالح اتم هدر الكثير من األصوات وفق مبدأ األغلبية لكما والنيابية، 

 .ظرة السلبية للمرأة ووضعها بمرتبة أدنى من الرجلتكريس المنهاج الدراسي الرسمي الن -

لمـادة  ل اًفرصا حقيقية للمرأة بالفوز وفق    توفير  الجانب التشريعي، تضمن    في  عدم اتخاذ الدولة أية تدابير ايجابية مؤقتة         -

كل مؤقت،  من االتفاقية، بل على العكس كان إلعالن المجلس األعلى للمرأة رفضه القاطع لمفهوم الكوتا حتى وبش               ) ٤(

تحت مبرر الالدستورية، تأثيراً سلبيا على محاوالت المدافعة والتأطير التي بادرت بها بعـض الجمعيـات الـسياسية                  

 .والنسائية والناشطات

  

   إجراءات تكفل رفع التمييز ضد المرأة-ب

السيما وأن النص قد واقع، البد من األخذ بالتدابير الخاصة بتطبيق مواد الدستور والقانون على أرض الأنه نرى إنّنا 

نقترح على من اإلجراءات التي و. ضدهاالعمل على إزالة التمييز ، فضالً عن الترشيح واالنتخابكفل للمرأة الحق في 

  :  ما يلي الحكومة اتخاذها

ياسي ، بهدف زيادة التمثيل الس)الكوتا(األخذ بتدابير خاصة مؤقتة، وفق إحدى آليات تطبيق نظام الحصة المحفوظة  -

  . من االتفاقية) ٤(والتعجيل بالمساواة الفعلية كما نصت عليه المادة 

مراجعة النظام االنتخابي المعمول به والصوت الواحد للفرد الواحد، حيث أن نظام األغلبية التعددية ذو الجولتين، في  -

 وتجربة عدد ٢٠٠٦ و٢٠٠٢بات لفوز كما بينت تجربة انتخاادوائر صغيرة منفردة العضوية، ال يتيح المجال للمرأة 

 .  األخرىمن الدول

التفكير في اختيار إحدى نظم التمثيل النسبي بالقوائم التي توضع فيها النساء في المقدمة، حيث أشارت دراسة التحاد  -

، إلى أن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان تقفز ١٩٩٥في عام ) Inter- Parliamentary Union(البرلمانات الدولي 

 .حد نظم التمثيل النسبيالتي تطبق أفي البلدان % ٢٠ى إل
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كما تنص ( وليس السلطة التنفيذية ،السلطة التشريعية ت من مسؤولياإعادة توزيع الدوائر االنتخابية وجعلها مسؤولية -

 عدداً أكبر من  الدائرة الكبيرة ألنها تتيحاعتماد ، فضالً عن ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية١٧حاليا عليه المادة 

 .بالتوازن الجندريواألخذ التفكير إضافة إلى فرصا أكثر للمرأة، تفسح المقاعد وبالتالي 

 . اعتماد مبدأ تساوي الصوت الواحد وجعل الدوائر االنتخابية متساوية في عدد الناخبين -

اشتراط كالسياسي، نشاط  في الانخراط المرأةالتي تشجع على حوافز بإضافة القانون األحزاب السياسية  تعديل إصدار -

 .القانون زيادة دعم الجمعيات مع زيادة تمثيل المرأة في الهيئات القيادية لهذه الجمعيات وفق إحدى آليات الكوتا

التصديق على البرتوكول االختياري الذي يعطى المرأة الحق في الشكوى إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة  -

 . من قبل خصومهاحول أحكام االتفاقية 

 لتنمية القدرات في مجال قيادة الحمالت ؛دعم بناء مراكز تدريب أهلية تحت إشراف المنظمات األهلية والسياسية -

 .االنتخابية ومهارات العمل السياسي وتأكيد الذات وغيرها

 لدراسة األسباب التي ،صصةوفير اإلمكانيات المادية والبشرية للقيام بالدراسات والبحوث الميدانية المستقلة والمتخت -

 . تحول دون مشاركة المرأة وإدماجها في عملية صنع القرار ووضع الحلول لها

  

٢ JאאאאאאFאW٥ JאאאE 
٢ J١ Jא 

، وغالباً ما العادات والتقاليدتعمل في سياق منظومة جتمع البحريني ال تزال األنماط االجتماعية والثقافية السائدة في الم

لثقافته  إال نتاج يه معتقدات المجتمع مااسة، السيما وإن القدتربط تلك األنماط بالجانب الديني الذي يضفي عليها سمة 

مما مقبولة ومتعارف عليها ثيرة األمر الذي يجعلها في أحيان ك،  بصلةتمت للدينال التي  ةاالجتماعيالسائدة وموروثاته 

  .بأنها تمييزيةيصعب مقاومتها ووصفها 

تلك نفسها هي والمرغوبة والمتوقعة من قبل المجتمع ما تزال أدوار المرأة المقبولة  ، والتربويفعلى المستوى الثقافي

والمقبول  ،التربويةحتى في المناهج ا نفسها األدوار التي يتم الترويج له وهي ،ته ووجهة نظر أفرادهثقافة من تجاألدوار النا

بينها وبين الرجل  وتقاسم األدوار ،الواجبات والمهام التقليديةبتحمل تكون  المرأة اتفي هذه األدوار هو أن تكون أولوي

، لها لألسرة والمعيل الوحيد" ربا" ال يزاالن يكرسان الرجل لقيميا والموروث  كما أن العرف، التقليديةاألنماط ضمن سياق
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جود لوفتقد نكما ونهاية الخدمة،  االجتماعية التعويضاتتعديالت ضرورية في قوانين العمل ومما يصعب المطالبة بإجراء 

  . االتجاهات أو تعديلهاعلى تغير هذه تعمل إستراتجية  برامج

  

٢ J٢ Jאא 

تستند على  لها البحريني النظرة الغالبة في المجتمع، وخارجهاتضطلع المرأة بمسؤوليات عديدة سواء داخل األسرة أو       

 عبء تنشئة األطفال ورعايتهمفوالزوجة، األم دور ا حصرها ضمن األدوار التقليدية وتحديدها التي يتم رؤية جندرية ألدوار

راء تكريس هذه الرؤية والمتتبع لواقع المرأة في البحرين يمكنه أن يلخص األسباب الرئيسية و. غالباً ما يقع على عاتقها

 واقتناع المرأة ،ضعف مستوى الوعي لدى المجتمع عامة واألسرة خاصة وترسيخ التمييز في معاملة الجنسيين في ،النمطية

إضافة إلى ما يمارسه اإلعالم المجتمعي من دور سلبي في تعزيز والقانونية، بدورها الهامشي وجهلها بحقوقها الشرعية 

ين منه على مبدأ المساواة ب) ١٨(المشرع في الدستور البحريني في المادة أشار  لقد .ار المرأةمطية ألدونالنظرة ال

   . رض الواقعأتنفيذ هذا البند وكيفية تحقيقه على اإلشارة إلى آليات  أهملنه أ، بيد الجنسيين

  

٣ Jאאא 

٣ J١ Jאא 

تراجع القيم على مؤشر خطير نها تعد أكما  ،ضد المرأة أحد اخطر الظواهر االجتماعية المقلقةتمثل ظاهرة العنف       

، خصوصاً مع صعيدي المجتمع واألسرةى ملة من النتائج السلبية علا جعليه، التي يترتب اإلنسانية واألخالقية في المجتمع

خاصة، في مجتمعنا بامة وضد المرأة في كافة المجتمعات عتزايد وتيرة العنف غير المبرر بكافة مسمياته األخذ باالعتبار 

تهاون السلطات والمجتمع المدني في  فضالً عن غياب التشريعات والقوانين الجزائية التي تحمي المرأةفي ظل قصور وال

واحدة ن امرأة أ ى إل،٢٠٠٥ عام عن وزارة الداخليةالصادرة د كشفت اإلحصاءات الرسمية  لق. هذه التشريعاتتنفيذ

مراكز   ى إلأن العديد من الحاالت المعنفة من النساء ال تلجأهذا مع األخذ بعين االعتبار ، تتعرض للعنف كل يومين

فعل المجتمع  أو الخوف من ردة  للفضيحةوذلك إما درء،  لتسجيل حاالت العنف الواقعة عليهن؛الشرطة أو المستشفيات

  .إما جهال بحقوقهن و،السلبية
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  )٧( جدول رقم

   ) االعتداء الجسدي ( جرائم العنف ضد المرأة

 

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  نوع القضايا

  ٦١٠  ٥٧٤  ٦٢٥  ٤٦٦  االعتداء علي سالمة جسم الغير

  ٧  ٧  ٦  ٢١  االغتصاب

  ٦  ٢  ٢  ٢  الخطف

  ١  ١  ١  ٠  الشروع في الخطف

  ٧  ١٢  ٢٢  ٢١  هتك العرض

  ١  ٠  ٠  ١  التعدي علي الموظف العام

  ٦٤٩  ٦١٢  ٦٦٩  ٥١٣  المجموع
  

  )٨( جدول رقم

  ) االعتداء اللفظي ( جرائم العنف ضد المرأة
  

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  نوع القضايا

  ١٣٤  ٧٢  ٧٤  ٦٧  التهديد

  ٣٨٨  ٢٢٨  ٢٨٤  ٢١٨  القذف

  ١٧٠  ١٣١  ١٨٧  ١٠٩  السب

  ٣  ٠  ٠  ٠   علي ممارسة الفجور والدعارةوالتسهيلالتحريض 

  ٦٩٥  ٤٣١  ٥٤٥  ٣٩٤  المجموع 
  

ا عن أن هذه األرقام ال تبين المدى الحقيقي النتهاك عوض، جز اإلحصاءات التالية خطورة مشكلة العنف ضد المرأةتو      

المسوحات وثمة نقص في . لذا يجب تفسيرها بشيء من الحذر، ال يمكنها أن تكون شاملة وجامعة، كما المرأةحقوق 

ن الجانب الرسمي ال أ وا، خصوصالمرأةالواقع على العنف ت  الراصدة لحاالاألبحاث واإلحصاءات المنهجيةالميدانية و

العديد من النساء إن .  لمستوى الظاهرة االجتماعيةيها مجرد حاالت ال ترتقنّأيعترف بوجودها كظاهرة وإنما يشدد على 

قد ديقهن أو التشكيك في أقوالهن أو عدم تصمن إذ يشعرن بالخجل أو يخشين عن ظروف تعنيفهن، ال يبلغن المعنفات 

الظاهرة الخطيرة التي تعاني هذه ال ينفي وجود دقيقة وإحصاءات عدم وجود معلومات  نإ، لذا فلمزيد من العنفيتعرضن 

، وجد في البحرين قوانين تجرم العنف الواقع على المرأة بسبب جنسهايال تجدر اإلشارة إلى إنه . منها النساء البحرينيات

فضالً عن عدم توافر  ،با في إطار الحياة الخاصة كالعنف األسري أو في إطار الحياة العامةسواء أكان هذا العنف مرتك

عالج المشرع البحريني حاالت العنف لقد .  وصيانة كرامتها وسالمتها،التدابير اإلدارية والتنفيذية لحماية المرأة المعنفة
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الفصل األول الذي يتناول و، لجرائم الواقعة على األشخاصواالعتداء على اإلنسان بشكل عام ضمن أحكام الباب الثامن في ا

يعد أحد أشكال ، إن العنف المرتكب على أساس جنسيو. المساس بحياة اإلنسان وسالمة بدنه وذلك في قانون العقوبات

 صدور وبالتالي نرى ضرورة، التمييز ضد المرأة التي تعقيها عن ممارسة حقوقها كإنسان على قدم المساواة مع الرجل

ن واقع الحال يشير إلى إ. قانون يجرم مثل هذا النوع من العنف واتخاذ التدابير الالزمة لحماية المرأة الموجهة ضدها العنف

وبالتالي فإن صدور تشريع قانوني يجرم  في هذا الجانب، تطبيق النصوص الدستوريةبعدم التزام السلطات العامة والخاصة 

 لحماية المكتسبات التي حصلت ؛لوضع النصوص الدستورية موضع التنفيذملحة ة يعد ضرورة كافة أشكال التميز ضد المرأ

  .عليها المرأة البحرينية عبر مشوارها الطويل

  

٣ J٢ Jאא 

من نقص في تكيف أوضاعه بما يتناسب والمتغيرات التي طرأت على المجتمع المحلي الخطاب اإلعالمي يعاني        

 وتمعن في فصل عالمها عن عالم ،خطابات تكرس النظرة الدونية للمرأةروج لمازالت بعض وسائل اإلعالم تولي، إذ والد

الرجل وتحصرها في أدوار اجتماعية نمطية ال تراعي المكانة التي بدأت تشغلها النساء في المجتمع كفاعالت في التنمية، و 

المرأة التقليدية والمرأة  سائل اإلعالم صورة نمطية يتم حصرها في نماذجما تزال الصورة المقدمة عن المرأة في غالب و

 ،ا مستهلكا وغير منتجوتظهر صورة المرأة من خالل هذه النماذج كائنا سلبي.  والمرأة السطحية والمرأة الضحية،الجسد

 اك والزينة، فيما يستغل جسدهفي االستهالكما يحصر سلوكها  وال يشارك في اتخاذ القرارات المهمة، ،يحتاج للحمايةو

كما ال تعكس المكانة التي يجب أن تضطلع بها ، النساءلجميع وهذه النماذج ال تعكس االهتمامات الحقيقية ، للدعاية التجارية

يؤثر سلباً  مما ،لمناصب القيادية في مجال اإلعالمإلى اقلة وصول النساء يضاف إلى ذلك . النساء كفاعالت في المجتمع

  .الصورة المقدمة عن المرأة نظرا لغياب استراتيجيات إعالمية تستحضر مقاربة النوع االجتماعيلى ع

  

٣ J٣ Jאאא 

المعنية إلحصاءات  فضالً عن عدم إفصاح وتجديد لالشأن النسائيالمتعلقة بوالدراسات ث والبحهناك نقص شديد في         

ا عن أن المناهج عوضوإعادة تبويب وتحليل، تجميع تتطلب  و،مبعثرة وغير شاملة ، وإن وجدت فهيأوضاع المرأةب

الدراسات " عدم وجود مناهج دراسية حول إلى ، إضافةالنوع االجتماعي إدماج ثقافة إلىقد تالجامعية بجامعات البحرين تف

   ".النسائية
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٤ JאFאW١٠אאאE 

ترعى الدولة العلوم واآلداب وتشجع البحث العلمي، كمـا تكفـل           "على  دستور مملكة البحرين    من  أ  ) ٧(المادة    تنص      

 التي يعينها القانون وعلـى النحـو   األولى ومجانيا في المراحل إلزامياالخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم       

  :من هنا نجد ما يأتي " األميةطة الالزمة للقضاء على ويضع القانون الخ. الذي يبين فيه

٤ J١ Jא 

 يقتصر  وإنما حكومية،   أطفال فال توجد رياض     ، ال يتضمن التعليم الحكومي مرحلة الطفولة المبكرة أي قبل االبتدائي               

  .أشخاصالخاصة المملوكة من قبل أو عة لمؤسسات المجتمع المدني   التاباألهلية األطفالذلك على رياض 

  )٩( جدول رقم

  ٢٠٠٥/٢٠٠٦عدد الطلبة في التعليم غير الحكومي قبل االبتدائي حسب الجنس للعام الدراسي 

 الجنس الحضانات الرياض

 إناث ٤٩٤ ٩١٤٣

 ذكور ٥٤٣ ٩٨٤٨

 

٤ J٢ Jאא 

  ل ــ الطلبة من الجنسين في مراحأعداد لكال الجنسين، وتتقارب األولىلتعليمية في مراحل التعليم تتوحد المناهج ا      

تغيب ثقافة ، إذ مطورة الدوار المرأة في المناهجالفي الصورة النمطية التقليدية غير يكمن التعليم المختلفة، ولكن التمييز 

  .األساسيالنوع االجتماعي في التعليم 

  )١٠( جدول رقم

  ٢٠٠٥/٢٠٠٦عدد الطلبة في التعليم الحكومي حسب المرحلة والجنس للعام الدراسي 

  

  اناث  ذكور  المرحلة

  ٣١٢٧٦  ٣١١٥٢  ابتدائي

  ١٦١٧٠  ١٦١٨٩  إعدادي

  ٦٢٢٤٥  ٦١٦٦٧  ثانوي
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٤ J٣ Jאא 
 إال أن التمييز يكمن ،تعليم الثانوي على عدد الذكور في مرحلة الاإلناثالرغم من تفوق عدد على  : نوع المسارات - أ

 تكرس األساسي، فبعض المجاالت العملية في التعليم لإلناثفي تحديد بعض المسارات والتخصصات للذكور وبعضها  

التريكو والكورشيه، كما توجد تخصصات محددة ذات طابع  تعلم مثلمجاالت  لإلناث التمييز لإلناث لكونها خصصت ةنظر

  هما،الذي يتضمن مسارين، التعليم الصناعي كمسار خرى ذات طابع ذكوريأص األنسجة والمالبس، و تخص،أنثوي مثل

حرمان الفتيات من وبالتالي مسار فني يؤهلهم لاللتحاق بالجامعة، واآلخر مسار تطبيقي يهيئ الطالب لاللتحاق بسوق العمل 

تخصص الزراعة واإلنتاج الحيواني الخاص بالذكور  يضاف إلى ذلك،  العملفرصحصولهن على  يقلل من  مماهذا المجال

  . يضاأ

 مؤسسة تربية خاصة ٢٢، ٢٠٠٥/٢٠٠٦توجد في البحرين وحتى العام الدراسي  :ي مجال التربية الخاصة  ف-ب

وذلك إلى ضعف الوعي ، ويعود   محدوداإلعاقةذوات فيها من  عدد الملتحقات من الفتيات أنحكومية وغير حكومية، غير 

 لتعليم هذه ةالكوادر المؤهل إلى نقص باإلضافة ، وعدم تهيئة المدارس الستيعابهناإلعاقة،تعليم ذوات أهمية  حول سرياأل

ناث في الخياطة واألشغال تحدد مجاالت التأهيل لإلحيث الفئة، وبالرغم من أن الذكور واإلناث يعانون من اإلعاقة نفسها، 

النظرة النمطية والتمييز في على وجود ما يؤكد وهو ، دبير المنزلي والخدمات المنزليةف والتجميل والت وأعمال الخزاليدوية

  .الحياة العملية لإلناث عن الذكورأدوار 

دخال إمن وذلك على الرغم للمرأة، التقليدي الدور في مضامينها على تركز الكتب الدراسية و : المنهاج المدرسي -ج

المرأة في  تؤديهاال تبرز الخدمات التي مع، بيد أنها تبعد المتغيرات التي مر بها المج  والمواطنةاألسريةمنهاج التربية 

الصورة التي تتضمنها الكتب ، مما يجعل البارزة في المجتمعالنشطة وإبراز النماذج النسائية ، فضالً عن عدم المجتمع

في المجتمع البحريني رها الفعلية التي تؤديها المتغير الذي حدث على أدواو ال تتناسب ومكانة المرأة للمرأةمدرسية ال

  .الحديث

  

٤ J٤ Jאא 

إذ متمثلة في برامج الكشافة والمرشدات واأللعاب الرياضية المقدمة من قبل وزارة التربية والتعليم،     وهي األنشطة ال

رة القدم التي تقتصر  لعبة ك مثل،الحكوميةفيما يتعلق ببعض األلعاب الرياضية في المدارس واضحاً التمييز فيها يبدو 

 الرياضية موحدة بين الجنسين وهناك فرق رياضية خاصة فاأللعابما المدارس الخاصة ، أممارستها على مدارس الذكور

  . للذكوروأخرى باإلناث
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  )١١(جدول رقم 

  عدد الفرق الكشفية في مدارس البحرين

 الذكور البرنامج اإلناث البرنامج

 ٣٤ األشبال ٣١ الزهرات

 ١٧ الفتيان ١٠ الفتيات

 ١١ فرق المتقدم ٨ المتقدمات

 

٤ J٥ Jאא 

 ،في ضمان تعليم متميزاألسر  والذكور المسجلين في المدارس الخاصة إلى رغبة بعض اإلناثيرجع الفارق بين عدد       

 ال تحبذ األسركما أن البعض من .  فرص عمل اكبر لهم لضمانأبناءهامع قدر أكبر من إتقان اللغة اإلنجليزية للذكور من 

  . لهذه المدارساألبناء من اإلناث تمتنع عن إرسال هافإنّ لذا ، الخاصةالمدارساختالط اإلناث بالذكور في 

  

  )١٢(جدول رقم 

  ٢٠٠٥/٢٠٠٦ في التعليم الخاص للعام الدراسي واإلناثعدد الذكور 

 العدد الجنس

 ٢١٨٧٠ ذكور

 ١٨١٠٧ إناث

  

٤ J٦ Jא 

، فقد ١٩٩١في % ٢٨,٧٥كانت  نأبعد ، و بين النساءاألميةانخفضت نسبة فقد  ،٢٠٠١عام للبحرين اتعداد حسب ب      

معدالت فأن ض ا، ومع هذا االنخف%٧,٥إلى % ١٣,٣ بين الرجال من األمية، كما انخفضت نسبة ٢٠٠١في  %١٧لغت ب

  . بما يعادل الضعف تقريبا ومرتفعة عن الرجالما تزال راءة النساء األميات والقادرات على الق
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  )١٣(الجدول رقم 

  ٢٠٠١ بحسب تعداد ون ويكتبيقرؤنممن الذكور واإلناث البحرينيون نسب 

  

  النسبة  المجموع  النسبة  يقرأ ويكتب  النسبة  أمي ويقـرأ  الجنس

 %٢,٣٩ ٩٦٨٤ %١,٩٥ ٧٨٩٤ %٤,٣ ١٧٥٧٨  ذكور

 %٥,٣٩ ٢١٨٨٥ %٢,١٣ ٨٦٧٧ %٧,٥ ٣٠٥٦٢  إناث

 %٧,٧٨ ٣١٥٦٩ %٤,٠٨ ١٦٥٧١ %١١,٨٧ ٤٨١٤٠  المجموع

  

  

، فان ٢٠١٢ إلى النصف بحلول األمية والذي يتطلب تخفيض نسبة األمية،والتزاما من الدولة بالعقد العالمي لمحو       

بوضع حوافز مالية للدارسات، وذلك ذلك يتطلب تحفيز النساء األميات على االلتحاق بصفوف محو األمية والتعليم المستمر 

، عن في القطاع الحكوميالسيما إلى تحفيز العامالت منهن ، إضافة وزيادة العائد المادي للمعلمات في مراكز تعليم الكبار

ولتحفيز النساء الدارسات في برامج . مع التقدم المحرز في مجال محو األمية والتعليم المستمرخصوصاً  ترقيتهن طريق

 في تنمية وتطور وأثره ، تعليم الكباربأهميةالتوعية يتطلب الوضع  ، ودفعهن لمواصلة برنامج المتابعة والتقويةألميةامحو 

  .سر التي تتيح للمرأة المتزوجة متابعة برنامج المتابعة والتقويةألدعم ا، فضالً عن المجتمع

  )١٤(جدول رقم 

  الثة أعوام دراسية في ثلبرامج المقترحة لمحو األميةنسب النساء في 

  ٢٠٠٦-٢٠٠٥  ٢٠٠٤-٢٠٠٣  ٢٠٠٣-٢٠٠٢  البرنامجنوع 

  %٨١,٨ %٧٨ %٨٠,٤  ) سنتان(محو األمية 

  %٥٢ %٥٦ %٥١,٠  )سنتان(المتابعة 

  %٢٢,١ %٢٠,٣ %٢١,٤  )سنتان(التقوية 

  

ل وخاصة مرحلة المتابعة  النساء المشتركات في برامج محو األمية وتعليم الكبار، ومع تقدم المراحةنسبارتفعت       لقد 

أنه ال توجد إذ  من إجمالي عدد الدارسين، ٥/١لي نسب الدراسات إلى حوا، يالحظ انخفاض )اإلعداديةتعادل المرحلة (

، فالتسرب ألمية لاألولال توجد تدابير للحد من التسرب من التعليم الذي يعتبر المنبع ، كما ليات تنفيذ قانون إلزامية التعليمآ
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عزى ذلك إلى الظروف األسرية الخاصة، مثل وفاة أحد الوالدين أو  وُي،دى اإلناث في جميع المراحل الدراسيةموجود ل

يث إن القانون ال ، حمما يسهم في تزايد التسرب لدى اإلناث حالة الزواج. حاالت الطالق أو الظروف االجتماعية كالفقر

 نمرحلتيالفي ين من التعليم المتسرب ذلك ما يؤدي إلى زيادة عدد ،ميةيسمح للفتاة المتزوجة باالستمرار في الدراسة النظا

  .برامج تأهيل مهني للمتسربين من التعليم للمراحل الدراسية المختلفةعدم وجود ضافة إلى ، إاإلعدادية والثانوية

  )١٥(جدول رقم 

  ٢٠٠٢-٢٠٠١تسرب اإلناث من التعليم الحكومي في المراحل الدراسية للعام الدراسي 

 الجنس االبتدائية اإلعدادية الثانوية المجموع

 إناث ٤٣ ٦٦ ١٦٦ ٢٧٥

  التعليم العالي والجامعي وقانون البعثات والمنح -٧-٤

جامعة الخليج العربي وكلية العلوم الصحية،  و بعد افتتاح جامعة البحرينلإلناثازدادت فرص التعليم الجامعي       

 بين المتفوقين من األكبرالنسبة شكل تُ اإلناثأن  والذكور، وحيث اإلناثالتساوي بين على المطبق ينص قانون البعثات و

غالباً ما فالفرص المتكافئة، جوهر النص  القانوني وال  توزيع البعثات والمنح الدراسية ال يعكس نإ ف،خريجي الثانوية العامة

يتم وفق ما تقتضيه حاجات الوزارة الذي لكيف والنوع انه يختل من ناحية أبيد التوزيع متساوي من حيث العدد، يكون 

،  يشغلها إال البنين  بالدرجة األولىأنال يمكن التي تتضمن بالضرورة عدد من البعثات حيث  ،ومقتضيات سوق العمل

  .  الصناعي الموجه لمدارس البنين فقطالتعليم في مجال خصوصاً 

  )١٦(جدول رقم 

  ٢٠٠٣/٢٠٠٤ لخريجي العامين نسينعدد البعثات الدراسية بحسب الج

 العام الذكور اإلناث المجموع

٢٠٠٢/٢٠٠٣ ٢٩٦ ٢٣٠ ٥٢٦ 

٢٠٠٣/٢٠٠٤ ٢٦٣ ٢٦٣ ٥٢٦  

  زارة بالوإدارة الشئون الثقافية والبعثات ، وزارة التربية والتعليم إدارة التعليم الخاص        * 

  

   المهنيوالتأهيلالتدريب  -٨-٤

   من الطلبة في كلية العلوم األكبر النسبة اإلناث على الذكور في التعليم العالي، وتشكل إلناثا أعدادفي حين ترتفع       
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 عدد المتدربات يقل عن عدد المتدربين الذكور في معاهد التدريب مثل أنالصحية وكلية الخليج للضيافة والسياحة، نجد 

معظم ن أكما يب الذي يقوم بالتدريب المهني والفني، معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ومعهد البحرين للتدر

  . التعليم المهني الثانوي موجه للذكور فقطأنإلى  ذلكو يرجع ، البرامج المطروحة مخصصة للذكور

  

  )١٧(جدول رقم 

  يوضح المناصب اإلدارية والقيادية واألعمال اإلدارية والفنية التعليمية
  

 وزير وكيل وكيل مساعد مدير إدارة أعمال إدارية وخدمية فنية وتعليمية
           المنصب

 الجنس

 ذكور ١ ١ ٥ ١١ ٦٣٦ ٢٦٣

 إناث - -  - ٦ ٤٣٥ ٤٦٠

  

  )١٨(جدول رقم 

  ٢٠٠٥/٢٠٠٦عدد المعلمين في التعليم الحكومي والخاص للعام الدراسي 

 الجنس التعليم الحكومي التعليم الخاص

 ذكور ٤٢١٨ ٤٣٤

 إناث ٦٦١٨ ٣٠٠٩

  

٤ J٩ Jאא 

 كما تتزايد نسب ،و الخاصأالتعليم العام  في مرحلة  من القوى العاملة في مجال التعليم سواءاألكبر النسبة اإلناثتشكل 

وجود  مما اوجد الحاجة إلى ، الفنية ويرجع ذلك إلى سببين تأنيث مدارس البنين في المرحلة االبتدائيةاألعمال في اإلناث

ير ان المناصب القيادية في ، غضافة إلى رغبة الذكور للعمل خارج حقل التعليم، إ في مجال التدريسناثاإل اكبر من أعداد

  . الذكورشغلها من قبل تركز يربية والتعليم مجال الت
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٥ JאFאW١١אאאE 

٥ J١ Jאאאאאאא 

في واألجور  للجنسين للمستخدمين  يظهر الجدول التالي تفاوتا كبيرا في معدالت  الرواتب : معدالت الرواتب واألجور - أ

  . والخاصالقطاع الحكومي

  )١٩(جدول رقم 

  الخاصالقطاع مي وستخدمين لدى القطاع الحكوالمواألجور  للجنسين  معدالت  الرواتب

 المتوسط العام  ذكور  إناث  الدينار البحريني بةالشهري متوسط الرواتب

  ٦٢٠  ٦٥٧  ٥٨٣  القطاع الحكومي

  ٣٣٢  ٤٠٠  ٢٦٤  القطاع الخاص

  .٢٠٠٤-٢٠٠٠من ، مؤسسة نقد البحرين،  عن تقرير المؤشرات االقتصادية:المصدر     * 

       

  : جداول التالية إلى اآلتي  الشيرت : تأثير المرأة في القرار السياسي -ب

  في مواقع ها تمثيل، وذلك يعود إلى تدني مستويات مستوى تأثير المرأة في القرار السياسي واالقتصادياض انخف -

لمؤسسات األهلية كالجمعيات أن تقوم به ايمكن  ، ويمكن تجاوز ذلك من خالل ما السياسي واالقتصادياتخاذ القرار

إيصال  فضالً عن وصياغة برامج واقعية الوعيشر بن ،ملموسالصلة المباشرة من دور لمهنية ذات  واالنسائية

  .وجهات نظرها إلى مراكز اتخاذ القرار

 )٢٠(جدول رقم 

  في سوق العمل التطور العددي والنسبي لمساهمة المرأة البحرينية
 
 
  

  

  

  

  

  

  
  

  . ٢٠٠٣ء لعام ، الجهاز المركزي لإلحصا المجموعة اإلحصائية:المصدر                           * 

  

   %النساء من مجموع البحرينيين      عدد النساء         السنة        

٣,٢ ٩٥٧ ١٩٥٩ 

٣,٢ ٩٩٥  ١٩٦٥ 

٤,٩  ١٨٤٨  ١٩٧١  

١٥,١  ٩٢٥٠  ١٩٨١ 

١٩,٤ ١٧٥٤٤ ١٩٩١ 

٢٥,٨  ٣٢,٧٦٥  ٢٠٠١  
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 )٢١(جدول رقم 

 في سوق العمل )٢٠٠١-١٩٥٩( متوسط الزيادة السنوية في مساهمة المرأة البحرينية

  %توسط الزيادة السنوية م  السنوات

٠,٧ ١٩٦٥ -١٩٥٩ 

١٤,٠ ١٩٧١ – ١٩٦٥ 

٤٠,١  ١٩٨١ – ١٩٧١ 

٨,٥  ١٩٩١ – ١٩٨١ 

٩,٢  ٢٠٠١ - ١٩٩١  

  

والتي يمكن تفسيرها في المراحل ، إلى وتيرة الزيادة في نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل) ٢١(يشير الجدول رقم  -

وتبني التعليم، االقتصادية واالجتماعية التي دفعت النساء لإلقبال على متغيرات حجم وطبيعة الاألولى كتعبير عن 

فرص فالتحوالت االقتصادية وسعت من مجاالت ،  ودورها في المجتمعإلى عمل المرأة النظربالحداثة قيم لالمجتمع 

نها أمعات األخرى، بيد لها، وتعد نسبة مشاركة النساء في سوق العمل معقولة قياساً لما يحدث في المجتالعمل المتاحة 

محدودية البطالة و الحظنا ارتفاع معدالت ذاومتطلبات السوق، السيما إلوضع االقتصادي ا وال تعكس طبيعة ،ةبطيئ

  . فرص العمل

جر الرجل بالنسبة لمتوسط أمتوسط أجر المرأة البحرينية تباين في  إلى) ١٩(من ناحية أخرى، يشير الجدول رقم 

الوظائف شغل النساء في إذ تتركز تقسيم جديد للعمل في المجتمع البحريني،  إلى، مما يؤشر  العامالقطاعفي البحريني 

 تساؤالت حول تحقيق أجر متساو للنساء والرجال في الوظائف المماثلة بالرغم ثيري كما ،الدنيا ذات األجر المنخفض

 قياسا ،لمرأة في القوى العاملة ال يزال متواضعاإن معدل مساهمة ا، من ارتفاع نسبة االلتحاق بالتعليم بين اإلناث

ذلك وفقًا لتعداد السكان   و، العاملة البحرينيةمن إجمالي القوى% ٢٥,٨مساهمة الذكور؛ حيث تمثل المرأة البحرينية ل

كة ن هذه المشارأ وتجدر اإلشارة إلى .٢٠٠١من المجموع الكلي للقوى العاملة لعام   % ٢١,٧ويعادل  ، ٢٠٠١ام ع

  .  ال تتناسب مع مستويات التعليم ومخرجاته حيث توجد فجوة كبيرة يمكن مالحظتها

تمكنها مدى لوظائف اإلدارية والقيادية العليا وليقع على المرأة من تمييز فيما يتعلق بتبوئها ذلك، فهناك ما عالوة على  -

حيث تكاد تغيب المرأة عن ،  والقطاع الخاصوهذا ينطبق على القطاع الحكومي، لوصول إلى مواقع اتخاذ القرارمن ا

مما يؤدى بالنتيجة إلى غيابها عن ، مستويات القمة في المؤسسات االقتصادية الكبرى كالشركات والصناعات الرئيسية



  ٢٠٠٨، سبتمرب  أشكال التمييز ضد املرأةكافةالقضاء على تفاقية األهلي للمنظمات غري احلكومية البحرينية حول ا تقريرال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 50

نسبة مشاركتها في ن أ، كما لوظائف الوسطي أو األدنى من ذلكيزداد حضورها في اوعملية  صنع القرار االقتصادي 

  . ١٩٩١وذلك حسب إحصاءات % ٦  بلغت إلدارية العليا والقياديةالوظائف ا

تعكس ، ٢٠٠١، فإحصاءات قطاعات معينة وغيابها عن قطاعات أخرىويالحظ أيضاً بأن مشاركتها تقتصر على  -

 ، حيث ترتفع في القطاع الحكوميوجود تفاوت كبير بين نسبة المرأة في قوة العمل بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص

عدد الموظفات يفوق عدد الموظفين الذكور في كّل من وزارتي التربية والتعليم ووزارة  للقطاع الخاص، فاقياس

 موظفا، وتتركز هذه الشريحة غالبا  )٥٧٨٨(  ـ موظفة مقارنة ب٧٤٧٠حيث بلغ عددهن في وزارة التربية ، الصحة

 موظفًا، وتتركز هذه  )٣٢٠٠(  ـ موظفة مقارنة ب) ٣٩٧٦  (في وظائف التدريس كما بلغ عددهن في وزارة الصحة

 موظفة وهذا العدد ١١٤٤٦إن عدد الموظفات في هاتين الوزارتين يساوي . الشريحة غالبا في وظائف التمريض

من % ٣٣,٧ في الخدمة المدنية و١٣٤٩٩من إجمالي عدد الموظفات والبالغ عددهن % ٨٤,٨يشكل نسبة تقدر ب 

  . موظفا٣٣٩٧٩ًية والبالغ فين في الخدمة المدنالمجموع الكلي للموظ

 )٢٢(جدول رقم 

  مقارنة بالرجل في القطاع الحكوميالعامة الوضع الوظيفي للمرأة في الوظائف 

  المجموع  %  ذكور  %  إناث  السنة

٢٨٧٣٢  ٦٤,٧٩٢  ١٨٦١٦  ٢٠,٨٣٥  ١٠١١٦  ١٩٩٥  

٢٩٤٢٥  ٦٤,٥٠٠  ١٨٩٧٩  ٣٥,٠٠٥  ١٠٤٤٦  ١٩٩٦  

٣٢١٥٥  ٦٤,٠٠٦  ٢٠٥٨١  ٣٥,٩٩٤  ١١٥٧٤  ١٩٩٧  

٢٩٣٥٤  ٦١,٩٢٧  ١٨١٧٨  ٣٨,٠٧٣  ١١١٧٦  ١٩٩٨  

٢٨٩٦٢  ٦٢,٣٩٢  ١٨٠٧٠  ٣٧,٦٠٨  ١٠٨٩٢  ١٩٩٩  

٦١١٣٧  ٦٢,٠٣٢  ١٩٣١٥  ٣٧,٩٦٨  ١١٨٢٢  ٢٠٠٠  

٣١١٢٦  ٦٢,٠٠٩  ١٩٣٠١  ٣٧,٩٩١  ١١٨٢٥  ٢٠٠١  

٣٤٣٠٩  ٥٩,٩٧٨  ٢٠٥٧٨  ٤٠,٠٢٢  ١٣٧٣١  ٢٠٠٢  

  

 وتشارك بصورة ي وظيفة المأذون الشرعي والمحافظ،حال فكما هو ال ، بعض الوظائفتغيب المرأة البحرينية عن -

مات  والخدتها تقتصر على المجاالت اإلدارية، أما في قطاع الجيش فإن مشاركحدودة في بعض المهام الدبلوماسية،م

 . والخدمات المساندةالطبية،
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 الإالستثمارات الجديدة لم تؤثر ابإدارة المرأة للمشروعات الخاصة، فان التطورات االقتصادية وما يتعلق فيأما  -

متوسطة مشاريعها الخاصة، كمنشآت صغيرة، وإدارة تطاعت اسممن و،  في هذه المجاالتأقلية من النساء طنخرااب

  .الحجم  في القطاع التجاري والخدمي غالباً

  

  والترقي مل والتوظيف تفرق بين المرأة والرجل في العالتي صريحة القانونية النصوص على الرغم من غياب ال      و

أن هذا التمييز يمارس سطوته ويأخذ أبعادا اجتماعية  ،، إال أن القراءة لواقع الحال تبين لناوتولي المناصب القيادية

ال توجد أية إجراءات وتشريعات قانونية ، مقابل هذا الواقعفي . واقتصادية وسياسية مؤثرة أكثر مما لو كان قانونًا مكتوباً

، بل في سوق العملة المرأة عزيز مشاركأية تشريعات أو تدابير لتبعد ولم تتخذ ، مرتكبي التمييزلجرم المخالفين  تعقابية

هناك تمييزا  نأعلى العكس هناك مطالبات من بعض قوى المجتمع بتقصير فترة عملها وإحالتها على التقاعد المبكر، كما 

أدوارها المرغوبة طبيعة من وجهة نظر المجتمع لتتناسب ال التي  علميةفي حال اختيارها لبعض التخصصات الليها يقع ع

    . لكونهن حاصالت علي تخصص الهندسة الكيمائية؛م يتمكن من الحصول على عملل امرأة ١٦ ـما حدث لك

  )٢٣(جدول رقم 

   للفئات العمرية التالية٢٠٠١توزيع مشاركة النساء في سوق العمل بحسب  تعداد عام 

  %النسبة   عمريةالفئة ال

١٧,٤  ٢٤- ١٥  

٤,٦  ٢٩- ٢٥  

  ٢,٩   فما فوق- ٤٥

                                                     

٥ J٢ Jאאאא Jאאאא 

دى وزارات المملكة في إحتستحق الموظفة المتزوجة عالوة عازب إذا كان زوجها يعمل :  العالوة االجتماعية -

  . المختلفة

  . تدفع لبعض الجهات الرسمية وتستثني المرأة منها كما أنها ال تمنح عالوة اجتماعية:  عالوة السكن -

وإذا وجد ، ) تقدمها الدولة بالمجانصحيةالخدمات العلى اعتبار أن  ( يوجد في القطاع الحكوميال  : التأمين الصحي -

وإن تم شملوها بالتأمين وظفة ني الميستثفهو غالبا ما يعطي الموظف وبعضها  ،بنوكفي القطاع الخاص كالشركات وال
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لمشكالت الصحية المتعلقة  بعضها ال يشمل في تغطيته انأكما ، مما يعد تمييزا واضحاأفراد أسرتها، فغالباً ما يستثنى 

  . بالحمل والوالدة

أيام عمل براتب كامل بعد إبراز عقد )  ٣ (مدة ل زواج  إجازة)الرجل والمرأة  ( تعطى الموظف:  إجازة الزواج -

  . الزواج

 عدة وفاة براتب كامل إجازة يتوفى زوجها التي المسلمة الموظفةتستحق  " بموجب الشرع تمنحوهي:  إجازة ترمل -

   .وعشرة أيامشهور )  ٤ ( لمدة أربعة شامل العالوات 

  

      العنصر األساسي في خلق واقع تمييزي ضد  الرجل، وإن كان هذا ليس تُميز المرأة عن التشريعات والقوانين إن

وبتفاعل مع العامل الديني  ،األعرافومنظومة العادات والتقاليد و ،الثقافة المجتمعيةتأثير انعكاسا ليأتي المرأة العاملة، إنما 

موقفها في الدفاع عن يقوى من  و،مرأةالينصف تقدم  و،اسب نوعيةتحقق أي مكتلن إنه  وبالتالي ف،والمذهبي في المجتمع

الفعلي الرصد إن ذلك يتطلب  .بحقوقهاالضغط والمطالبة بنفسها مسئولية هي مصالحها وحقوقها المشروعة ما لم تتصدر 

ن استمرارها يعد أالقضاء على تلك الظاهرة، السيما نحو العديد من الخطوات ي إلنجاز السع، ولمرأةالواقع على التمييز ل

اعتبار األمومة بتأتي أهمية تفعيل مبدأ االتفاقية وعليه، . قوانين العملات الدولية في مجال ألحكام االتفاقيصارخة فة مخال

في مرأة لل  الدور الريادي لمواكبة تطور؛وظيفة اجتماعية يتحمل المجتمع أعباءها والقيام بالتدابير الالزمة المرتبطة بها

  .ة الدولياتالتشريعالقوانين و

      نقلالرعاية الطفولة كالحضانات ووسائل لتوفير شبكات متخصصة إلزامية يتبلور في  إحدى هذه الحقوق والتدابير إن، 

تابعه تكون يفترض أن  والتي ،وجد مثل هذه الشبكات الرسمية في البحرينتال حيث ، وحدائق أطفال تكون مرتبطة بالعمل

 لهذه المرافق على  للحكومةتأمين أو دعم ماليمما يجعل الحديث عن ، حكومي الألمهات العامالت بالقطاعالمواقع عمل 

شاريع خاصة تابعه للقطاع الخاص واألفراد أو بعض مهي الموجودة الشبكات غلب  فأ. حديث غير دقيقالصعيد الوطني

  : ونذكر منهاالجمعيات األهلية والنسائية 

   .ل رياض أطفالتشم) ١٩(حضانة منها ) ٢٣(عدد الحضانات العربية  -

  .حضانات) ١٠(د الحضانات األجنبية عد -

  ).٧(عدد المدارس الخاصة والتي تشمل حضانات  -

  ). خاصة الصداقة للمكفوفين(حضانة واحدة للفئات الخاصة  -
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 . روضة) ١٥٠(عدد رياض األطفال  -

 

يحد من ، مما تجهيزات الالزمةارتفاع أسعار بعضها أو افتقار بعضها إلى الشروط الصحية والوتجدر اإلشارة إلى       

ل مما يحم، المدرسةسن دعم تعليم ورعاية لألطفال ما قبل تالدولة ال ف ، من االستفادة من هذه الشبكاتاألهالي إمكانية

هذا بالنسبة . خاصةالحضانات األطفال والبرياض م أجل إلحاق أطفالهمن  ال طاقة لها بها ،تكاليف باهظةأعباء واألسرة 

تكون ساعات عمل األمهات واآلباء فغالباً ما  ،هم في سن المدرسةلمن  أما ، سنوات٦ -٣ة األطفال ما قبل سن إلى رعاي

 ففي ،زمة تجاه ذلكالتدابير ، مما يستوجب اتخاذ االعتبارهذا قوانين العمل ال تراعي ، والدراسياليوم ساعات أطول من 

عليه بات من و ،في الترقيةذلك ازة كنصف دوام من دون أن تؤثر اإلج، أن تؤخذ فرنسا مثال من التدابير التي تتخذ

  . مسؤولية مجتمعيةعلى أنّها األمومة ن أ، خصوصاً إذا نظرنا إلى لعمل الجزئيلالضروري تشريع قانون 

  

٥ J٣ Jאאא 

نه يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية أ ىل ع،بع عشر من قانون العمل الحاليمن الباب الرا ) ١١٥(نصت المادة       

  :العقد من دون سابق إعالن مع عدم اإلخالل بحقه في مكافأة مدة الخدمة وتعويض الضرر الذي يلحقه في عدة حاالت منها

   ىل أو أحد أفراد أسرته، والعقوبة المقررة ع،ال باآلداب نحو العامللعمل أو من يمثله أمرا مخإذا ارتكب صاحب ا - أ

،  دينار٣٠٠ دينارا وال تتجاوز ٥٠ فهي غرامة ال تقل عن ،) ١٦٥ (صاحب العمل في هذه الحالة بحسب المادة      

  .وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم

 أو ،ى ثالثة أشهرمنه على المعاقبة بالحبس مدة ال تزيد عل) ٣٥١(أما فيما يتعلق بقانون العقوبات فتنص المادة  -ب

الغرامة التي ال تتجاوز عشرين دينارا من تعرض ألنثى علي وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام 

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع  "من القانون نفسه على أن)  ٣٤٦ (مكان مطروق وتنص المادة في أو 

 يعتبر ظرفًا مشددا إذا كان الجاني ،) ٣٤٨ (المادة   و بحسب ، على عرض شخص بغير رضاهىسنوات من اعتد

  . أو مالحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو خادما عنده،من أصول المجني عليه أو المتولين تربيته

إن المرأة تتعرض في كثير من الحاالت للتحرش الجنسي والنفسي والمعنوي في مجال العمل بشكل عام على صعيد  -ج

 ال توجد أية تدابير ه فإن، العام، وبالرغم من وجود قوانين شرعية وخاصة في قوانين العقوباتالقطاعين الخاص أو

  حاشى ــ والذي يت،غير إجراءات التظلم في قوانين العمل بشكل عام أو إجراءات رادعة وصارمة تحد من حدوثها
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يجب أخذ التدابير الالزمة لتشديد األحكام في عليه ، و اجتماعية ألسباب من النساء العامالت اإلفادة منهااتالكثير     

  . وعقوبات قانونيه رادعة أكثر فعالية وإلزامية، وإيجاد تدابير وإجراءات وقوانين وقائية،التشريعات

  

٥ J٤ Jאאא 

ضعف مشاركة المرأة مدى  و وضع المرأة داخل النقابات المهنية التابعة لالتحاد العام لعمال البحرين)٢٤(يوضح الجدول 

  .نقابيا بشكل ملحوظ

  )٢٤(جدول رقم 

 وضع المرأة داخل النقابات المهنية التابعة لالتحاد العام لعمال البحرين

  رئاسة نسائية  عدد النساء  عدد األعضاء  اسم النقابة  الرقم

  -  ١  ٧  ميدال للكابالت  ١

     ٣  ٦  األسواق الحرة  ٢

     ١  ١٥  بتلكو  ٣

  -  ٤  ١١  وينقطاع الفندقة والتم  ٤

  -  ٢  ١٥  بابكو  ٥

  -  ١  ١١  باس  ٦

  -  ١  ١١  الدرفلة  ٧

  -  ١  ٩  الجويينالمضيفون   ٨

  -  ٢  ٧  صندوق التقاعد  ٩

  -  ١  ١١  الكهرباء والماء  ١٠

  -  ٢  ٩  السفر و السياحة  ١١

  -  ١  ٧  قطاع التأمين  ١٢

  -  ١  ٧  غرفة التجارة  ١٣

  -  ١  ٩  المصرفيون  ١٤

  -  ١  ٩  إدارة البريد  ١٥

     ١١  ١١  انع المالبس الجاهزةمص  ١٦

١٧  
EDS  لدول الخليج في 

  البحرين
٢  ٥     

  -  ه عضو٣٦   عضوا١٦٠  المجموع  ١٨
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٦ JאFאW١٢אאאE 

يعد الحق في الصحة من الحقوق ذات الطبيعة االيجابية التي تعد أحد الشروط الالزمة لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع       

والسياسية، ولقد كفل الدستور البحريني العناية الصحية لثقافية  وا، في مختلف الميادين االقتصادية واالجتماعية،لبحرينيا

 ة العامة، وتعنى الدولة بالصحكل مواطن الحق في الرعاية الصحية،ل" أ "  بند)  ٨ (لجميع المواطنين، فقد نصت المادة 

تتصدر البحرين الكثير من دول إذ  .ء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحيةوتكفل وسائل الوقاية والعالج بإنشا

المنطقة في مجال توفير الرعاية الصحية المجانية لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة من حيث نوعية الخدمات المقدمة في 

على يأتي الثالثة تواجه وزارة الصحة تحديات أساسية الثالثية، واليوم ومع بداية األلفية  والثانوية والرعاية الصحية األولية

إذا يفترض من صانعي من مكاسب صحية،  تحقق، على الرغم مما رأسها محدودية تمويل الخدمات الصحية للمحافظة

ا تقديم الخدمات الصحية ومعالجة القضايل ؛آلياتاستحداث مفاهيم و ) التنفيذيةالسلطتين التشريعية و ت بالدولة القرارا

  .      وبحسب ما تحقق من تقدم على المستوى االقتصادي، بما يتناسب والمتغيرات التي حدثت في المجتمع،المحورية

  

٦ J١ Jאאא 

ب منع  كحبو،كما يتم توفير بعض وسائل تنظيم األسرة توفر خدمات تنظيم األسرة مجانًا في الرعاية الصحية األولية،      

الحمل واللولب والتعقيم الدائم بصورة مجانية سواء عند االستشارة الشخصية أو من خالل خدمات الفحص بعد الوالدة وأثناء 

الفحص الدوري للنسـاء، وعلى الرغم من توافر تلك الخدمات مجانًا فإن إقبال المرأة البحرينية ما يزال أقل من التوقعات 

طبية، الصفة أخذ الو ذلك إلى توافر وسائل تنظيم األسرة في الصيدليات من دون الحاجة إلى في عيادة الحوامل، وقد يعزى

  .صة لتلقي هذا النوع من الخدماتيفضلن التوجه للمؤسسات الطبية الخامن بعض النساء وهناك 

ما بعد الوالدة، فحص وعيادات الفحص السريع، وتبين اإلحصاءات الصحية أن عدد الزيارات في العيادات العامة، إذ 

 ٢٠٠٢في عام )  زيارة٢,٤٢٣,٨٠٠( وفحص ما قبل الزواج بلغت اإلجهاضفحص ما بعد وفحص األطفال، و

  .م٢٠٠٦في عام )  زيارة٢,٦٩٦,٣٧٨(و

موافقة الزوج قبل إجراء التعقيم الدائم للمرأة، بينما ال يتم أخذ موافقة الزوجة عند إجراء عملية ، أخذ تشترط القوانينو

أخذ موافقة الزوج قبل إجراء عملية الوالدة أيضاً يشترط و، مما يعد تمييزا بحق المرأة في هذا المجال، يم الدائم للرجلالتعق

  .القيصرية للحامل
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،  فيما يتعلق باستخدام وسائل تنظيم األسرة،بشكل عام تعاني المرأة البحرينية من عدم التمكين من اتخاذ القرار النهائي      

يرفض في أغلب الحاالت تحمل هذه المسؤولية، وقد يراها أغلب األزواج أنها  الذي ،غالباً ما يكون في يد الرجلوالقرار 

، وتبقى المسألة مرهونة بمستويات التعليم والتفكير وطبيعة العالقة القدرة على اإلنجابوتؤثر في  ،الدينصول مسألة تنافي أ

وعلى  ،مسئولية تنظيم األسرة وتحديد عدد األطفال في األسرة ال تزال بيد الرجلالقول أن  يمكنوعليه  ،بين الرجل والمرأة

ما زالت بحاجة  إلى رفع مستوى التوعية ، فهي الرغم من تطور الخدمات الصحية المقدمة إلى المرأة البحرينية وتوافرها

جة إلى توعية صحية فيما يتعلق بالتحضير ما أن الفتيات بحا، كوتمكينها في مجال اتخاذ القرار في مجال الصحة اإلنجابية

 إلدخال مادة تنظيم األسرة لكال ؛ من خالل تطوير المناهج الدراسية، وهناك ضرورة،للحياة الزوجية والصحة اإلنجابية

  .الجنسين في المناهج الدراسية وعدم اقتصارها على اإلناث

 

٦ J٢ Jאאא  

، كالـدفتيريا   معدية المنتشرة في الدول النامية    رين من القضاء على أغلب األمراض ال      على الرغم من تمكن مملكة البح           

 تـشير إلـى   ،األمراض المنتشرة مع بداية األلفيةأن تبين  فإن التقارير التي صدرت مؤخراً  ،وشلل األطفال والسعال الديكي   

وتتفشى تلك األمراض الجنـسية بـين فئـة          .ية كمرض الزهري والسيالن واإليدز    انتشار بعض األمراض االنتقالية الجنس    

 من دون مراقبة، وقد تلعب العمالة الوافدة unsafe sexجنسية غير مشروعة  والشباب، نتيجة لتورطهم بعالقات المراهقين

 والسياحة المفتوحة من النساء دورا كبيرا في سهولة الدخول في هذا النوع من العالقات، وذلك الختالف القـيم والمفـاهيم                   

 نفـسها   العمريـة هذا األمر ال نراه واضحا بالنسبة إلى الفتيات من الفئة            ويمكن القول أن     .األخالقية لديها مع هؤالء الفتيان    

بينت إحصائيات وزارة الصحة حتـى  ، فقد اإليدزلمرضى أما بالنسبة .  وذلك يرجع للضوابط التي يفرضها الدين والمجتمع    

 حالة من الرجال، ومن المـرجح أن         )٨٧ ( ت بمتالزمة عوز المناعة المكتسبة مقابل     سيدا)  ٥ ( إصابة   ٢٠٠٢نهاية عام   

ومن اإلجراءات التي تم اتخاذهـا مـن قبـل          . إصابتها بالعدوى لهذا المرض يرجع إلى عدم معرفتها بمرض الزوج أساساً          

 من مهامهـا رصـد الحـاالت        ،اإليدزوزارة الصحة لمكافحة اإليدز هي القيام بتشكيل لجنة تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة             

)  معايير وشـروط  ( على أهمية وضع سياسات      المهم التأكيد في هذا المجال       من وعليه ف  ،ومتابعتها وتقديم المشورة والعالج   

  . تلزم التبليغ عن الحاالت المرضية المنقولة جنسياً

  



  ٢٠٠٨، سبتمرب  أشكال التمييز ضد املرأةكافةالقضاء على تفاقية األهلي للمنظمات غري احلكومية البحرينية حول ا تقريرال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 57

٦ J٣ Jאא 

وذلـك بـسبب    ،   برامج وزارات الصحة حول العالم     أولوياتن ضمن   أصبحت الحاجة لتوافر خدمات الطب النفسي م            

 أولت وزارة الـصحة اهتمامـا       ؛تزايد الطلب عليها اليوم ومع استمرار التطور والتغير الهائل في أنماط الحياة التي نعيشها             

 الوحدة النفـسية  ، و جيةالعيادات الخار  :  من خالل  ،خاصا بالصحة النفسية ضمن الخدمات المتوافرة بمستشفى الطب النفسي        

، اإلقامـة الطويلـة   ، و العالج في المجتمـع   ، و الطب النفسي لكبار السن   ، و وحدة الكحول والمخدرات  ، و لألطفال والمراهقين 

 أهم األمراض النفسية المنتشرة في المملكـة بحـسب          نإ. ٢٠٠٢تشير اإلحصائيات الصحية لعام      و .وحدة العناية اليومية  و

، االكتئاب النفسي ، و ) الشيزوفرنيا (الفصام   : النوع هي حسب  لخروج من مستشفى الطب النفسي      التشخيص الرئيسي عند ا   

 في مستشفى الطـب النفـسي       ينخلاالدعدد المرضى    إلى أن    ٢٠٠٦تشير إحصاءات عام    كما   ،إدمان الكحول والمخدرات  و

عـدد  كافة األقسام التابعة للمستشفى وأن      مريضاً في   )  ١,١٨٤ ( بلغ   ينرجاالخعدد   و ،) ١,١٩٥ ( بلغ   األسبوعخالل أيام   

أن نسبة اإلناث المترددات على مستشفى الطـب   نجد ذامن ه .) ٣٨٥ (بلغ  اترجاوالخ)  ٣٩٠ ( بلغ  ) إلناثا (الداخالت  

ـ  ين حول المرض النفسي   الموجودةالنفسي أقل بكثير من الذكور، وقد يرجع السبب في ذلك إلى الوصمة              جـزء مـن    ذه   وه

  . والتي تعتبر أن المرض النفسي سيحول دون زواج المرأة،المعتقدات السلبية المنتشرةالمفاهيم و

  

  في هذا الجانب من المهم التأكيد على األمور التالية

ضرورة وضع البرامج الخاصة بتوعية المرأة حول السلوك الصحي في اإلنجاب والحياة الزوجية والتعامل  -

  .واالجتماعيةاإليجابي الصحيح مع الضغوط النفسية 

 للمحافظة على صحة الطفلة ؛زيادة عدد الكوادر المتخصصة المؤهلة القادرة على تقديم الخدمات الصحية الالزمة -

 .والفتاة واألم

 . في مرحلة المراهقة والمخاطر المتعلقة بها،توفير قاعدة بيانات حول صحة الفتاة -

  والواجب توفرها في المؤسسات،ول المعايير الصحية ح،)المدارس(وضع السياسات الملزمة للمؤسسات التربوية  -

 .الخاصة بالغذاء الصحي و،المرتبطة بها
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אW 

  

أن  يتبين ، التمييز الواقع عليها من جراء ذلكوأشكال ،من رصد لواقع المرأة البحرينيةمن خالل ما تم عرضه في التقرير 

الثقافة السائدة ومنظومة   أبرزها، من األسبابمن للعديد ذلك يعود و،  في مكانهاراوحتتزال ما  واألساسيةالمطالب الملحة 

مما يستوجب  ،في المجتمعودورها  لمرأةالسائدة تجاه االنمطية نظرة الاألعراف والقيم والعادات والتقاليد التي تتفاعل مع 

   :أتي  منها ما يالمرأةبللنهوض اإلستراتيجية وات اعتماد العديد من الخط

  

١ Jאאאא 

 وخلق وعى ، للتمييز ضد المرأة في جميع السياسات والبرامج وجميع القطاعاتهضةثقافة منا العمل على نشر -

  . لظاهرة التمييز والتصديها  التمييز ضدأشكال بضرورة رصد مجتمعي

لة سياسات كفيوضع  والعمل على ،حرينيلنساء في المجتمع البوالواقع على ا المتزايدة  لظاهرة العنفالتصدي -

 .القضاء عليهابرصد هذه الظاهرة و

 .تعزيز ثقافة النوع االجتماعي في جميع مرافق الحياة المختلفة -

في و اإلعالمفي  و،لقوانين والتشريعات في ا،ة للمرأةلزيادة الوعي بضرورة تعديل الصورة النمطي تدابير اتخاذ -

 .وصاً ما يتعلق بتعدد أدوارها، وخصالمناهج والكتب الدراسية

 

٢ JאאאW 

د  من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ض) ٢٩و ١٦ ،٤ البند ١٥ ،٢ البند ٩ ،٢ (رفع التحفظات عن المواد  -

   .المرأة

ار االستقر  ويساهم في تعزيز،للمرأة والرجل اإلنسانيةالحقوق فيه لشخصية يراعي  الألحوال قانون موحد إصدار -

 .األسري
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المساواة الفعلية بين المرأة بخلق بيئة تهيئ لواقع  بهدف التعجيل ،ضرورة األخذ بتدابير خاصة مؤقتة كنظام الكوتا -

 وإثبات حقها بصفتها عنصرا فاعال في المجتمع كما نصت ، وإلعطاء المرأة الفرصة للتعبير عن نفسها،والرجل

 .من االتفاقية) ٤(عليه المادة 

  .ألبنائها وذلك بنقل جنسيتها ،نون الجنسية البحريني بحيث يمنح المرأة حقها في المواطنة الكاملةتعديل قا -

 كما ،مرأة في االنتخاباتلفوز الأن هذا النظام ال يتيح المجال إذ نظام الدائرة االنتخابية الواحدة، إعادة النظر في  -

  . األخرىن الدولعدد مارب  وتج٢٠٠٦ و ٢٠٠٢دللت على ذلك تجربة انتخابات 

 .١٩٩٣ –االنضمام إلى اإلعالن العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة  -

 المرأة الحق في الشكوى إلى لجنة القضاء على التمييز ي الذي يعط،ضرورة التصديق على البرتوكول االختياري -

  . ضد المرأة حول أحكام االتفاقية من قبل خصومها

 وقيادة الحمالت االنتخابية ، على كيفية تأكيد الذات،لتقديم المشورة والتدريب للنساءتوفير نظام خاص قائم بذاته  -

 . والمشاركة فيها

 لدراسة األسباب التي تحول ؛ للقيام بالدراسات والبحوث الميدانية المتخصصة؛توفير اإلمكانيات المادية والبشرية -

 .  الحلول لها ووضع، وإدماجها في عملية صنع القرار،دون مشاركة المرأة
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Wא 
  

١ Jאא 
 



א
אא 

١ אאאאאא٢٠٠٢FאאאE

٢ אאאאאאאא٢٠٠٦ 

٣ אאאא٢٠٠٦ 

٤ אאאאאאא٢٠٠٦ 

٥ אאא 

٦ אאאאא٢٠٠٣ 

٧ אאאFאאאE 

٨ אאאFאאאE 

٩ אאאאאאאא٢٠٠٥L٢٠٠٦ 

١٠אאאאאאא٢٠٠٥L٢٠٠٦ 

١١אאאא 

١٢אאאאאא٢٠٠٥L٢٠٠٦ 

١٣אאאא٢٠٠١ 

١٤אאאאאא 

١٥אאאאאאאאא٢٠٠١ J٢٠٠٢ 

١٦אאאאא٢٠٠٣L٢٠٠٤ 

١٧אאאאאאאאא 

١٨אאאאאא٢٠٠٥L٢٠٠٦ 

١٩אא אאאאאא 

٢٠אאאאאא 

٢١אאאאF١٩٥٩ J٢٠٠١Eא 

٢٢אאאאאא 

٢٣אאא٢٠٠١אא 

٢٤אאאאאאא 
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٢ Jאאא 

 .٢٠٠٢دستور مملكة البحرين لعام  -١

 .م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان١٩٨٩ لسنة ٧قانون رقم  -٢

 .  بشأن تنظيم مكافآت ومعاشات التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة١٩٧٥ لسنة ١٣قانون رقم  -٣

 . ت ومعاشات الضباط واألفراد بشأن تنظيم مكافآ١٩٧٦ لسنة ١١قانون رقم  -٤

 . ٢٤/١٩٧٦قانون التأمين االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم  -٥

 . ١٩٧٦قانون العمل الصادر سنة  -٦

 . الدبلوماسي والقنصلينالسلكيي بشأن نظام ١٩٧١لسنة ) ٤( رقم أميريمرسوم  -٧

   .  بإصدار قانون العقوبات١٩٧٦لسنة ) ١٥(مرسوم بقانون رقم  -٨

 .  وزارة التربية والتعليم ،ارة التعليم الخاصإدقرارات  -٩

 .دارة الشئون الثقافية والبعثات وزارة التربية والتعليمقرارات إل  -١٠

 .وزارة المالية واالقتصاد الوطنيقرارات ل  -١١

 .٢٠٠٤-٢٠٠٠من ، مؤسسة نقد البحرين، تقرير المؤشرات االقتصادية  -١٢

 .١٩٩٧تقرير التنمية البشرية   -١٣

  .لداخلية وزارة اءاتإحصا  -١٤

  . التأمينات االجتماعيةإحصاءات -١٥

 .مملكة البحرين، وزارة العمل والشؤون االجتماعية،  قسم الدراسات العمالية، ١٩٩٥إحصاءات القوى العاملة  -١٦

 .االتحاد العام لعمال البحرينإصدارات  -١٧

 .بيانات بنك البحرين الوطني -١٨

 .بيانات بنك البحرين والكويت -١٩

 .دبيانات البنك األهلي المتح -٢٠

 . العربية المصرفيةةبيانات المؤسس -٢١

 .بيانات بنك الخليج الدولي -٢٢

 .بيانات بعض الجمعيات المهنية -٢٣

 .بيانات صادرة عن الجمعيات السياسية -٢٤

 .مركز البحرين للدراسات والبحوثبيانات  -٢٥

 .الجهاز المركزي للمعلوماتبيانات من  -٢٦

  .وزارة التربية والتعليم،  المقررة دراسة حول صورة المرأة في الكتب الدراسية،حسين بدر السادة -٢٧

 .دراسة تحليلية ،حماد الدوسري -٢٨

 . دراسة ميدانية،هدى الخاجة -٢٩

 .البحرينمملكة  ، ٢٠٠٠مسح متعدد المؤشرات لعام  -٣٠

 . الدراسة الوثائقية الصادرة عن جمعية نهضة فتاة البحرين– ٢٠٠٥ مارس –بداية لم تنته  -٣١

 .٢٠٠٦ إبريل ٥ بتاريخ ٢٧٣٣ العدد –الجريدة الرسمية  -٣٢

 . ٢٠٠٥يوليو  ٦، التاريخ ٥٩٦١صحيفة األيام، عدد  -٣٣

 العام لعمال البحرين لالتحاد االلكترونيالموقع  -٣٤
http://www.gfbw.org/gfbw/modules/aboutus/index.php?storytopic=1  
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